
Ontem, na cidade-sede da ma-
triz, na Espanha, o Santander
tentou mais uma vez colocar
um fim aos rumores de que está
tentando se desfazer da sua ope-
ração brasileira, mesmo que ape-
nas parcialmente. O presidente
da instituição no Brasil, Marcial
Portela, disse que embora o pla-
no seja crescer organicamente
no país, está sempre atento a
oportunidades. “Estamos sem-
pre avaliando aquisições, calcu-
lando se as possibilidades aten-
dem aos requisitos de preço,
qualidade e rentabilidade; mas
no nosso setor não temos encon-
trado boas oportunidades de
compras atualmente”, disse.

De acordo com o executivo,
os ativos que estariam disponí-
veis ou são muito pequenos ou
não atendem aos interesses do
banco. “Tivemos uma oportuni-
dade em seguros, mas não so-
mos uma seguradora.” O banco
vendeu, no ano passado, toda a
operação de seguros na Améri-
ca Latina para a Zurich e agora
atua só como distribuidor de
produtos dessa área.

No plano de crescimento or-
gânico, o objetivo segue ser o
de abrir entre 100 e 120 agên-
cias por ano e investir em ca-
nais de distribuição, como o
meio eletrônico.

Portela acredita que o Brasil
será cada vez mais importante
para o Grupo Santander e que a
tendência é o aumento da parti-
cipação dos negócios brasileiros
no lucro global. No primeiro tri-
mestre, a contribuição foi de
27%. Juntas, todas as operações
do banco na América Latina so-
mam 52% do lucro total, mas
poderá chegar a 60% em dois
ou três anos. “Depende muito
do câmbio, mas a região vai con-
tinuar a crescendo mais do que
a Europa nos próximos anos.”

Migração
O executivo prevê que o siste-
ma financeiro brasileiro passará
por alterações estruturais nos
próximos anos que garantirão
uma redução mais significati-
vas dos spreads (diferença en-
tre o custo de captação e a taxa
efetivamente cobrada dos clien-

tes). “Vai ser uma mudança rela-
tivamente rápida, em dois ou
três anos”, disse o presidente
do banco no Brasil.

De acordo com Portela, o sis-
tema financeiro vai migrar do
modelo baseado em spreads ele-
vados, altas taxas de inadim-
plência e subsídios cruzados pa-
ra um ambiente em que esses in-
dicadores são melhores e os ju-
ros, mais transparentes.

Como exemplo, cita as taxas
dos cartões de crédito, que che-
gam a mais de 10% ao mês em
alguns bancos emissores. Segun-
do ele, parte dessa taxa é conse-
quência da inadimplência, mas

também fruto do que o setor
chama “subsídio cruzado”, ou
seja: esse juro do cartão serve
para financiar as operações que
são parceladas sem nenhuma ta-
xa. “No cartão a taxa poderia
ser até menor que 5% ao mês”.

Na avaliação do presidente do
Santander Brasil, parte dos ajus-
tes depende de iniciativas do go-
verno, como a melhora no cadas-
tro positivo, mas diz que é neces-
sária, também, uma mudança na
postura dos bancos. “Uma parte
importante do que pode ser feito
depende do próprio sistema finan-
ceiro”, disse. “Outro desafio é
alongar os prazos da captação de
recursos (funding),para lastrear
operações de crédito mais longas.

Sobre o rebaixamento da no-
ta de risco do banco pela agên-
cia Moody's ontem, Portela afir-
mou que faz parte de uma revi-
são de metodologia que não ad-
mite mais rating muito superior
ao soberano. ■ *A repórter via-
jou a convite do Santander

Crescer no Brasil por meio de
aquisições para o Santander é,
de fato, uma missão quase im-
possível neste momento. Pri-
meiro, porque como disse o pre-
sidente do banco no Brasil, Mar-
cial Portela, não há muitas ofer-
tas. Os últimos negócios realiza-
dos foram com instituições de
pequeno porte. Com R$ 424 bi-
lhões em ativos em março últi-
mo, é o sexto maior no ranking
global do Banco Central, e o ter-
ceiro maior entre os privados.

Mas há outro fator talvez ain-
da mais limitador do apetite do
Santander: caixa. O presidente
mundial do banco, Emilio Bo-
tín, disse que não vai precisar
da ajuda que a Espanha, seu

país de origem, negocia com a
União Europeia para bancos em
dificuldades em função da crise
na zona do euro. No entanto, re-
centemente a instituição espa-
nhola tem recorrido a vendas
de unidades e negócios para le-
vantar recursos e reforçar seu
capital. Na segunda-feira, por
exemplo, concluiu a venda das
suas unidades na Colômbia, por
US$ 1,225 bilhão. No final do
ano passado, havia vendido
7,8% de participação da filial
chilena por US$ 950 milhões, e
também a unidade de consumo
nos Estados Unidos por US$ 1,1
bilhão. No Brasil, precisa ven-
der cerca de 2% das suas ações
até 2014. ■ Léa De Luca

Claudio Gatti

“Não estamos à venda, somos
compradores”, diz Santander

O banco quer abrir
até 120 agências
por ano no Brasil
e investir em canais
de distribuição, como
meios eletrônicos

ANÁLISE AQUISIÇÕES

Presidente da instituição no Brasil afirma que a intenção é continuar crescendo organicamente; aquisições
não estão descartadas, mas, segundo ele, não há alvos atraentes para o banco espanhol no momento

FINANÇAS

Uma missão, de fato,quase
impossível para o espanhol
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 jun. e 1 jul.  2012, Primeiro Caderno, p. 30.




