
Depois da Caixa criar fundos com
aporte inicial de R$ 10 no final de
abril, é a vez do Banco do Brasil
reduzir o valor de aporte e taxas
de administração de fundos refe-
renciados em Depósitos Interban-
cários (DI), renda fixa e multimer-
cados de perfil conservador.

O objetivo é manter a atrativi-
dade dos produtos financeiros
perante a poupança em um ce-
nário de juros menores e tam-
bém conquistar pequenos pou-
padores. Com novas regras, a ca-
derneta pode render menos em
caso de queda maior da Selic.

As ações são agressivas. Um
exemplo é a redução da aplica-
ção inicial mínima de dois fun-
dos (BB Referenciado DI LP 50
mil e BB Renda Fixa LP 50 mil)
de R$ 50 mil para R$ 1. Mas para
ter acesso aos novos valores, o

cliente precisa aderir ao pacote
de serviços “Bom pra Todos”,
que já soma 160 mil clientes 15
dias após o lançamento.

O banco também reduziu o
valor de aporte de outros 18 fun-
dos e cortou em até 40% as ta-
xas de administração de nove.

“Entendemos que fundos
com taxa de administração aci-
ma de 1% podem perder para a
poupança. Mas temos que consi-
derar o risco de cada produto.”,
diz Dan Conrado, vice-presi-
dente de varejo, distribuição e

operações do banco, em telecon-
ferência. “Para aqueles com
maior risco, preferimos manter
tíquete inicial elevado”, diz Car-
los Takahashi, presidente da
gestora de fundos do BB.

Após as reduções, o Banco do
Brasil pretende manter sua ren-
tabilidade com aumento da cap-
tação dos fundos em carteira e
acredita que produtos do “Bom
pra Todos” continuarão compe-
titivos mesmo se a Selic ficar
perto de 5%.

Bancos privados devem se-

guir o movimento. O Citibank
e o Banrisul afirmam que estão
analisando mudanças, assim
como a gestora do Santander,
onde a principal preocupação
é com a composição da cartei-
ra de fundos DI. “Eles têm me-
nos espaço de manobra do que
os de renda fixa”, diz o estrate-
gista de investimento Aquiles
Mosca, que ressalta que o San-
tander vem reduzindo valor
de aporte em fundos e que a ta-
xa média dos produtos no ban-
co é de 1,70%. ■

O HSBC está reduzindo ainda
mais sua atuação na América La-
tina e a operação brasileira vai fi-
cando isolada na região. Parte da
estratégia de sair de mercados
em que não possui escala e há
crescimento tímido, o banco vai
vender as subsidiárias no Peru,
Colômbia, Uruguai e Paraguai.

A decisão foi anunciada on-
tem pela holding do grupo, que
não divulgou quais seriam os in-
teressados, o valor da operação
e se a venda seria feita em con-
junto ou se há a possibilidade de
cada subsidiária ser vendida em
separado. “O HSBC anunciará
mais se e quando for apropria-
do”, segundo o comunicado.

Essa estratégia não é novidade
para Stuart Gulliver, que assumiu
o comando global do HSBC há um
ano com o propósito de reduzir
custos e elevar a eficiência do con-
glomerado, saindo das operações
em que não é um participante
competitivo. Na região, o grupo
segue com as operações de maior
relevância, como México e Brasil.

Nos 12 meses da gestão de Gulli-
ver, já foram cortados 14 mil em-
pregos em todo o mundo a partir
da venda de 27 negócios, conside-
rados de maior risco, e que repre-
sentavam ativos de US$ 60 bi-
lhões. Com esses desinvestimen-
tos, a redução anual de custo está
estimada em US$ 2 bilhões.

Entre as vendas de ativos já rea-
lizadas na América Latina estão
as operações na Costa Rica, El Sal-

vador e Honduras, em janeiro,
por US$ 801 milhões, para o co-
lombiano Davivienda, além das
operações de seguros no México e
Argentina. O mesmo ocorreu, no
ano passado, com o segmento pri-
vate no Chile, vendido para o
Itaú. Fora da América Latina, o
banco também já se desfez da
área de gestão de fortunas no Ja-
pão e da unidade de cartões nos
Estados Unidos.

No ano passado, em meio à
venda de ativos no mundo, o HS-
BC procurou um comprador para
a financeira Losango no Brasil,
mas sem obter sucesso. A opera-
ção brasileira, com maior escala e
fluxo comercial em crescimento
com a Ásia, é vista como um dos
mercados prioritários para o HS-
BC. Mas como o foco é atuar nos
negócios em que se mostre mais
competitivo, o banco deixou de

fazer empréstimos consignados e
financiamentos de veículos fora
das agências.

Questionado sobre o fato de o
Brasil ter sido um dos principais
responsáveis para o peso extra de
62% nas provisões de perdas na
América Latina, para US$ 600 mi-
lhões, Gulliver, segundo a Bloom-
berg, afirmou que a operação bra-
sileira não se tornaria “uma outra
Household para o HSBC”. A Hou-

sehold era uma empresa de crédi-
to imobiliário do tipo subprime,
adquirida pelo HSBC em 2002, e
que gerou perdas superiores a
US$ 10,6 bilhões ao grupo.

As operações que foram coloca-
das à venda pelo HSBC na Améri-
ca do Sul podem interessar a ban-
cos brasileiros. Ao todo são 62
agências — 24 no Peru, 20 na Co-
lômbia, 11 no Uruguai e sete no
Paraguai. Itaú e Banco do Brasil
não escondem o desejo de atuar
nos mercados do Peru e Colôm-
bia, uma vez que ambos já estão
presentes no Paraguai e Uruguai.
No ano passado, o Itaú tentou
comprar a operação colombiana
Colpatria, mas o Scotiabank fez
uma proposta melhor.

Procurado pelo BRASIL ECONÔ-
MICO, o Itaú disse que não co-
mentaria rumores de mercado.
Já o BB disse que não ter interes-
se na operação. No entanto,
uma fonte afirmou que a insti-
tuição pública tem interesse em
parte dos ativos oferecidos, no
entanto, as condições não agra-
daram — mas não especificou se
o motivo do desagrado era pre-
ço ou estrutura da operação.

Na América Latina, a maior
operação é a do México, onde o
HSBC possui mais de mil agên-
cias e 8,5 milhões de clientes. O
Brasil está em seguida, com cer-
ca de 860 pontos de atendimen-
to e mais de 5 milhões de clien-
tes. Mas o lucro maior é da ope-
ração brasileira, de US$ 1,23 bi-
lhão no ano passado. No Méxi-
co, foi de US$ 626 milhões. Em
terceiro, vem a Argentina. ■
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BB reduz aporte inicial de fundos a R$ 1,00
Para manter atratividade,
banco cortou tarifa de 9
fundos e aplicação inicial de 20

Banco põe à venda negócio na Colômbia, Peru, Paraguai e Uruguai; saiu da Costa Rica, El Salvador e Honduras
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 30.




