
Enquanto alguns bancos ado-
tam uma estratégia que pode
ser considerada agressiva em
um ambiente de incertezas so-
bre o crescimento da economia
e de dificuldade em parte das
instituições europeias, outros
optaram por concentrar as ope-
rações apenas onde a escala é ga-
rantida e abriram mão de estar
presente em alguns países, in-
cluindo os da América Latina.

O HSBC e o Santander desde o
ano passado anunciam venda de
participações e operações com o
objetivo de fazer caixa e atender
aos requerimentos de capital da
European Banking Authority
(EBA), que dita as regras para as
instituições financeiras europeias.

O Santander anunciou desde
o ano passado a saída das opera-
ções da Colômbia e de participa-
ções no Chile e no Brasil - no ca-
so da unidade brasileira, a ven-
da ajuda o banco a atingir o mí-
nimo de ações em circulação
exigidos pela bolsa brasileira.

O banco também vendeu a
sua unidade de seguros na
América Latina e de consumo
nos Estados Unidos. Todos os
recursos contribuíram para ele-
var o índice “core capital” —
capital formado por ativos de
maior qualidade — que deve
ser de no mínimo 9% para a
EBA. Com as vendas e ajustes
internos, esse índice já chegou
a 10% no Santander.

Além das operações já feitas,
há o rumor recorrente de que a
instituição venderá uma parce-
la de sua operação no Brasil, o

que já foi desmentido pelo San-
tander Brasil e pelos eventuais
compradores — no caso, Banco
do Brasil e Bradesco.

O mesmo tem ocorrido com
o HSBC, que vendeu as subsidiá-
rias no Peru, Colômbia, Uru-
guai e Paraguai em decisão
anunciada em maio, mas ainda
não concretizada.

Esses desinvestimentos tive-
ram início na gestão de Stuart
Gulliver, que assumiu o co-
mando do HSBC em maio do
ano passado. Desde então, já
foram cortados mais de 14 mil
empregos em todo mundo a
partir da venda de 27 negó-
cios, considerados de maior
risco, e que representavam ati-
vos de US$ 60 bilhões.

Assim como no Santander, a
operação brasileira também já foi
alvo de rumores de venda. ■

O banco suíço Julius Baer está de
olho nos recursos de terceiros
que estão sob gestão do Bank of
America (BofA) fora dos Estados
Unidos, mais especificamente
aqueles que fazem parte do guar-
da-chuva do Merrill Lynch. As
duas instituições admitem as ne-
gociações, no entanto, não há
prazo para a conclusão. “Dado o
estágio inicial dessas discussões,
o resultado está completamente
em aberto”, afirmou o banco suí-
ço em comunicado.

O Julius Baer é líder na área de
private banking em seu país e es-
tá presente no Brasil desde o ano
passado, quando comprou 30%
da gestora GPS Participações. Lo-
go após a aquisição, o executivo
que comanda o Julius Baer na
América Latina, Gustavo Rait-
zin, afirmou ao BRASIL ECONÔMICO
que o objetivo da instituição é
transformar a região no seu se-
gundo principal mercado de ges-
tão de fortunas
até 2015, atrás
apenas da Ásia.

E são justamen-
te os ativos que es-
tão sob o guarda-
chuva do Merrill
Lynch que podem
dar início a esse
processo de expan-
são na América Latina. Segundo
o BRASIL ECONÔMICOapurou, será a
unidade brasileira do Julius Baer,
ou seja, a GPS, que comandará as
compras desses ativos na Améri-
ca Latina.

No Brasil, a GPS faz a gestão
de R$ 3,5 bilhões em fundos,
abaixo dos R$ 5,4 bilhões que o
Merrill Lynch tem no Brasil, se-
gundo dados da Associação Brasi-
leira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbi-
ma). Esses dados consideram
apenas o que está alocado em
fundos de investimento, não con-
siderando recursos de private
banking aplicados em outros ins-
trumentos financeiros.

No total, o patrimônio gerido
no país pelo Julius Baer ultrapas-
sa R$ 10 bilhões. A expectativa é
de que chegue a R$ 12,5 bilhões,
neste ano. Durante entrevista no
ano passado, Raitzin disse que a
instituição iria crescer, no Brasil,
a partir de aquisições. “Quere-
mos ser consolidadores. Já sabe-

mos quem está interessado, mas
adiamos a conversa para 2012”,
afirmou, em dezembro. “O mer-
cado é dominado por três ou qua-
tro grandes players. O restante é
de gestoras independentes. Te-
mos o capital, vontade e estamos
no lugar certo”, acrescentou.

Com expectativa de cresci-
mento ainda acima da média
mundial, os bancos estrangeiros
estão de olho no Brasil e América
Latina e, para agilizar o inicio das
operações, têm observado possi-
bilidades para aquisições.”A van-
tagem é que quando você com-
pra já começa a operar porque
tem as licenças”, afirmou um ad-
vogado que falou sob a condição
de anonimato.

De qualquer forma, há a neces-
sidade da aprovação pelo Banco
Central — neste caso, de uma du-
pla aprovação: primeiro, do pro-
cesso de compra e, depois, da tro-
ca de controle estrangeiro.

Outro negócio próximo a ser
concluído e que atende a essa es-
tratégia é a compra do WestLB,

instituição que es-
tá sendo disputa-
da por ao menos
dois outros ban-
cos estrangeiros,
o japonês Mizuho
Financial e o chi-
nês China Cons-
truction Bank
(CCB).

O jornal japonês Nikkei infor-
mou na edição de ontem que o
Mizuho estaria disposto a pagar
cerca de US$ 380 milhões pela
unidade brasileira do WestLB
que, procurado, não comentou
os rumores de venda.

Profissionais do setor financei-
ro afirmam que apesar da desace-
leração da economia e dos desa-
fios do ponto de vista de regula-
ção, como a implementação de
Basileia 3, o mercado brasileiro
ainda é atrativo. “O apetite conti-
nua elevado. Bancos de todos os
portes consultam a possibilidade
de entrar aqui”, afirmou um con-
sultor que dá suporte aos proces-
sos de estruturação de bancos.

O movimento contrário tam-
bém existe. Na semana passada,
o BTG Pactual, do banqueiro An-
dre Esteves, anunciou a compra
da corretora colombiana Bolsa y
Renta. Em fevereiro, a institui-
ção já havia anunciado a com-
pra da gestora e corretora chile-
na Celfim. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 30.
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