
Aagência de classificação de ris-
co de crédito Moody’s Investor
Services rebaixou ontem as no-
tas de 28 bancos espanhóis (in-
cuindo o Santander e o Bilbao
Vizcaya Argentaria), citando co-
mo razões a dívida soberana do
país e as perdas crescentes em
empréstimos imobiliários.
As notas das dívidas de longo

prazo e depósitos foram reduzi-
das de um a quatro pontos, se-
gundo comunicado da agência
divulgado ontemanoite. AMoo-
dy’s já havia rebaixado 16 ban-
cos espanhóis em 17 de maio.
A agência também já havia re-

duzido a nota de crédito do go-
verno espanhol em três níveis,
de A3 para Baa3 (o menor grau
de investimento) no último dia
13, devido ao aumento da dívi-
da, enfraquecimento da econo-

mia e acesso limitado a merca-
dos de capitais. A Espanha conti-
nua em observação para novas
revisões, e poderá sofrer um cor-
te ainda maior depois anunciar
planos para emprestar ¤ 100 bi-
lhões de fundos de resgate da
União Europeia para recapitali-
zar seus bancos.
Omais recente rebaixamento

dos bancos reflete credibilidade
reduzida do governo, o que di-
minui sua capacidade de apoiar
os credores, bem como a expec-
tativa daMoody’s do que as per-
das ligadas ao setor imobiliário
continuarão subindo.
A agência havia rebaixado a

nota de 15 instituições globais
na semana passada, devido ao
fato de considerar seus negó-
cios nos mercados de capitais
muito voláteis e potencialmen-
te sujeitos a perdas incalcula-
das, e grande exposição a ativos
europeus, de acordo comumco-
municado. ■ Bloomberg

OGrupo Santander pretende re-
correr, mais uma vez, a uma de
suas operações na América Lati-
na para reforçar o seu caixa na
Espanha. A instituição prepara
para este ano a abertura do capi-
tal da unidademexicana. A ofer-
ta de ações na Argentina tam-
bém está no radar, mas não há
um prazo para ocorrer. “Creio
que é importante ter ações em
bolsa porque dá maior flexibili-
dade para as nossas equipes lo-
cais”, disse Emílio Botín, presi-
dente do grupo Santander.
A operação no México só não

ocorre se houver umapioramui-
to significativa nosmercados in-
ternacionais, avisou o executivo.
Não há estimativas sobre o valor
da operação, mas ocorre em um
momentoemqueosbancos espa-
nhóis são cada vezmais exigidos
em termos de capital. E não é a
primeira vez que o Santander
olhapara aAmérica Latina quan-
do precisa levantar recursos.
No ano passado, o grupo já

vendeu uma parcela da partici-
pação no Brasil e no Chile, a
área de seguros daAmérica Lati-
na e a operação colombiana —
essa última concluída ontem
por US$ 1,225 bilhão.

Motor do crescimento
O banco, no entanto, defende
que essas vendas atendem a cri-
térios específicos e que a insti-
tuição ainda vê a região como
primordial para o seu cresci-
mento do Santander no futuro.
“A América Latina foi um dos
motores do nosso crescimento
e vai continuar sendo nos próxi-
mos anos”, afirmou Botín.
A região foi responsável por

52% do lucro da instituição. A
maior participação é a da opera-
ção brasileira, que sozinha cola-
borou com 27%do resultado to-
tal do Grupo Santander.
E apesar dos rumores recor-

rentes, Botín negou a venda de
uma parcela da unidade brasilei-
ra a outra instituição financeira
ou investidores. “Estamos na
bolsa e vamos vender papeis pa-
ra chegar aos 25% de free float
exigidos, e nada mais.”
De acordo com os rumores,

os bancos apontados como can-
didatos a comprar uma fatia do
Santander no Brasil seriam o

Banco do Brasil e o Bradesco,
mas ambos também já negaram
as negociações.
O atual free float (parcela de

ações em circulação no merca-
do) do Santander Brasil está
pouco acima de 24,1% e tem até
outubro de 2014 para chegar ao
mínimo de 25% exigidos pela
bolsa brasileira para as compa-
nhias que estão no nível 2 de go-
vernança corporativa, como é o
caso do Santander. Esse com-
promisso foi assumido pelo ban-
co na oferta de ações de 2009.
Embora Botín fale em chegar

aos 25% e “nada mais”, é espe-
rado que após uma nova oferta
pública o free float fique pouco
acima desse patamar para o ban-
co ter margem caso precise efe-
tuar algumprograma de recom-
pra de ações.
O diretor financeiro da insti-

tuição, José Antônio Alvarez,
afirmou que as vendas feitas pe-
lo Santander nomundo estão li-
mitadas ao cumprimento de exi-
gências regulatórias, como no
caso do Brasil e Chile, ou empaí-
ses onde o banco não conseguiu
atingir participação demercado
relevante (em torno de 10%),
como é o caso da Colômbia.
O executivo acrescentou, no

entanto, que o banco pode se
desfazer de negócios considera-
dos “colaterais”, a exemplo do
que foi feito com a área de segu-
ros na América Latina em 2011
para a Zurich.
De acordo com ele, essa op-

ção é válida nos negócios em

que o banconão seja umespecia-
lista para criar novos produtos,
como é o caso da área de segu-
ros. Dessa forma, a opção é se
desfazer da operação e trabalhar
apenas como um distribuidor.
Alvarez defendeu ainda que a

presença em países emergentes,
grupo que conta ainda com uma
unidade na Polônia, ocorre de
formaequilibrada e que em todos
osmercados em que o Santander
está presente a expectativa de
crescimento futuro é positiva.
Por sinal, é essa presença em

emergentes que faz com que o
Santander,navisãodeBotín,pos-
sa ser considerado uma “fortale-
za”, uma vez que o banco conse-
gue manter os resultados mesmo
em momentos em que o ciclo da
economianão é favorável emde-
terminados mercados, como é o
casodaEspanha. Por isso, segun-
do o executivo, é importante ga-
rantirqueasunidades sigamautô-
nomas do ponto de vista de capi-
tal e liquidez, sem precisar apor-
tar recursos uma a outra. “Isso é
corta fogo emcaso de algumpro-
blema. Issonos dá solidez.” ■ *A
repórter viajou a convite do Santander
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Santander ficanoBrasil e abre
capital noMéxico, diz Botín

Moody’s rebaixa classificação
de 28 instituições espanholas

Bru Garcia/AFP

Agência de classificação cita
endividamento do país e perdas
com financiamentos imobiliários

Operação mexicana visa a reforçar o caixa da matriz; grupo acaba de vender filial da Colômbia por US$ 1,22 bi

Botín,presidentedogrupo:venda deaçõesnoBrasil seráapenasparaatingir free floatde25%
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AJUDA DOS EMERGENTES

Contribuição de cada país para 
o lucro do Santander, em %*
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