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Prévia do Deutsche
O Deutsche Bank informou on-
tem que espera que o lucro lí-
quido do segundo trimestre
deste ano caía para cerca de €
700 milhões, prejudicado pelo
enfraquecimento do euro. O
banco surpreendeu o mercado
ao publicar resultados prelimi-
nares uma semana antes da di-
vulgação efetiva do balanço. O
lucro indicado é bem inferior ao
de € 1,2 bilhão registrado no
mesmo período no ano passado
e está abaixo dos € 963 milhões
esperados por analistas. (Dow
Jones)

Projeções para o euro
O banco suíço UBS reduziu suas
previsões de curto prazo para o
euro na comparação com o dó-
lar, iene e outras importantes
moedas da Europa, citando a
possibilidade de mais cortes da
taxa de juros pelo Banco Central
Europeu, o estresse na região e o
aumento dos juros pagos pelos
títulos de dívida da Espanha. O
banco prevê agora o euro ope-
rando a US$ 1,20 no período de
um mês, em comparação com
US$ 1,24 de antes. Na compara-
ção com a moeda japonesa, a
previsão foi reduzida de 97 para
94 ienes. Também diminuíram
as expectativas para as taxas da
moeda ante as coroas sueca e no-
rueguesa e a libra.

Regulação de derivativos
A Commodity Futures Trading
Commission (CFTC), agência ame-
ricana responsável pela regulação
do mercado futuro de commodi-
ties e de opções, propôs ontem
uma lista de produtos derivativos
que deveriam ser os primeiros su-
jeitos ao novo sistema regulatório.
A proposta inclui alguns contratos
de swaps de crédito (CDS) e swaps
de taxas de juros entre os produtos
que deveriam passar por câmaras
de compensação (clearings). A
CFTC e a Securities and Exchange
Commission (SEC), órgão regula-
dor do mercado de capitais nos
EUA, têm definido regras para
completar a reforma dos derivati-
vos de swap que o Congresso ini-
ciou em 2010 com a lei
Dodd-Frank. Uma parte essencial
do novo sistema regulatório exige
que a maioria dos swaps seja ne-
gociada em plataformas abertas e
que passem por uma clearing, que
faz a coleta de margem dos dois la-
dos e garante a operação.
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C r é d i to Algumas alianças com varejistas não cobrem
investimento inicial e enfrentam aumento de calotes

Parceria com varejo
custa a proporcionar
retorno aos bancos
Felipe Marques
De São Paulo

Com resultados voláteis e amea-
ça de piora da inadimplência, o ca-
samento entre bancos e redes de
varejo na área de financiamento
ao consumo ainda está longe de
um final feliz. Desde 2004, foram
cerca de R$ 3,8 bilhões investidos
pelos maiores grupos financeiros
do país, em especial o Itaú e o Bra -
d e s c o, nesse tipo de associação. A
lógica foi usar a distribuição do va-
rejo para ter acesso a uma base de
clientes de poder aquisitivo cres-
cente e assim construir um mode-
lo alternativo ao das financeiras de
rua tradicionais, praticamente ex-
tintas do mercado brasileiro. A
aposta, porém, custa a se provar
certeira.

O retorno de algumas opera-
ções indica o descompasso entre
investimentos e resultados. No
caso do Itaú, por exemplo, o re-
torno sobre patrimônio líquido
(ROE, na sigla em inglês) do ban-
co foi de 22,3% em 2011. Das par-
cerias com varejo da instituição,
apenas a do Carrefour teve uma
rentabilidade próxima, de 21%. A
FAI, da Lojas Americanas, teve re-
torno de 10,1%; a FIC, do Pão de
A ç ú c a r, 11,5%, e, a Luizacred, do
Magazine Luiza, 8,1%.

Com saldo de R$ 2 bilhões em
operações de crédito em março, o
desempenho da Luizacred resume
as dificuldades do modelo. Ao to-
do, foram pagos R$ 298 milhões
no acordo, firmado em 2009 pelo
Unibanco (posteriormente absor-
vido pelo Itaú). O resultado da Lui-
zacred ainda não compensou, en-
tretanto, o investimento. Em 2010,
a financeira lucrou R$ 59,4 mi-
lhões, e, em 2011, o ganho caiu pa-
ra R$ 25,4 milhões, por conta de
um prejuízo de R$ 20,2 milhões no
quarto trimestre. No primeiro tri-
mestre de 2012 o prejuízo da ope-
ração foi de R$ 26,1 milhões. O
acordo vai até 2029.

Procurado, o Itaú não dispôs
de um porta voz para comentar
suas operações de financiamen-
to ao consumo no varejo.

A FAI, da Lojas Americanas,
custou um total de R$ 250 mi-
lhões para o Itaú desde 2005. De
2006 a 2011, apenas no ano pas-
sado a instituição obteve lucro,
de R$ 24,7 milhões. O prejuízo
acumulado entre 2006 e 2010
chegou a R$ 234,4 milhões, qua-
se o valor pago pela parceria, que
se estende até 2026.

“A aliança entre bancos e varejo
é vantajosa, mas depende de análi-
se de risco de crédito correta, feita
com os subsídios corretos”, avalia
Claudio Felisoni, coordenador do
Programa de Administração de
Varejo, da Universidade de São
Paulo. Para ele, uma explicação pa-
ra o fraco desempenho de algumas
parcerias é a coleta precária de da-
dos dos clientes por varejistas, o
que levaria os bancos a aprovar
empréstimos de forma equivoca-
da, resultando em inadimplência.

“O segredo do crédito no varejo
é a informação”, afirma Hilgo Gon-
çalves, executivo-chefe da Losan -
g o, promotora de vendas do HSBC.
A Losango tem parcerias com 20
grandes varejistas, incluindo a gi-
gante nordestina Máquina de Ven-
das, mas fecha acordos comerciais,
sem montar joint venture.

As parcerias da Losango tam-
bém passam por um momento di-
fícil. A desaceleração da economia
e o aumento da inadimplência fi-
zeram a promotora reduzir suas
projeções de crescimento para
2012. A empresa estimava alta de
15% nas originações de emprésti-
mos, que em 2011 somaram R$ 4,9
bilhões, mas revisou o avanço para
7%, diz Gonçalves. Em 2011 o cres-
cimento foi de 10% “O resultado da
operação deve repetir 2011 ou ser
um pouco menor.”

Foi o Bradesco que arrematou a
maior transação, o Banco Ibi, que
nasceu dentro da C&A e hoje aco-
moda boa parte das operações de
financiamento ao consumo do

Ano da parceria Ano da parceria Ano da parceria Ano da parceriaAno da parceria

Fonte: Balanço das financeiras (Banco Central). (1) Resultado integral da operação; não contempla equivalência no resultado do banco.  (2) Diferentemente das demais, a financeira da Marisa não é 
administrada pelo Itaú, mas tem uma parceria para vender produtos financeiros do banco. (3) Valor das operações de crédito registrado em março de 2012.

Financeiras do varejo
Raio-X das principais operações (1)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

R$ 1,4 bilhão R$ 1,05 bilhão R$ 298 milhões R$ 250 milhões R$ 725 milhões R$ 120 milhões

Bradesco Itaú

R$ 2,5 bilhões R$ 1,9 bilhão R$ 2 bilhões R$ 414,6 milhões R$ 864,3 milhões R$ 66 milhões

Ano da parceria

2009 2004 2009 2005 2011 2009

Banco Ibi
(C&A e outros)

FIC 
(Pão de Açucar)

Luizacred 
(Magazine Luiza)

FAI 
(Lojas Americanas)

CSF 
(Carrefour)

SAX 
(Marisa)(2)

530,8

93,3 59,4

-16,7

155,4
7,1

242,5
74,9 25,4 24,7

131,7
17,9

Resultado - em R$ milhões

Total Investido

Carteira de crédito (3)

grupo financeiro. Depois de pagar
R$ 1,4 bilhão em meados de 2009
pelo Ibi, o Bradesco transformou
um negócio deficitário, com pre-
juízo de R$ 449,8 milhões em
2009, em uma operação com lucro
líquido de R$ 530,9 milhões em
2010. Em 2011, o lucro do Ibi caiu
para R$ 242,5 milhões. Conse-
quência das despesas com provi-
sões para devedores duvidosos,
que saltaram 45,9% na compara-
ção anual, para R$ 728,9 milhões.

Uma das mais antigos alianças
entre bancos e varejo, a operação
entre Itaú e Pão de Açucar, estrutu-
rada em 2004, também perdeu fô-
lego no ano passado e começou
2012 com o pé errado. A operação
só saiu do prejuízo em 2008, e vi-
nha melhorando o resultado des-
de então. De 2010 para 2011, po-
rém, o lucro caiu 20%, para R$ 74,9
milhões. O ano de 2012 começou
com prejuízo de R$ 15,5 milhões
no primeiro trimestre, ante R$ 10,2
milhões de lucro em 2011.

Foi justamente no Pão de Açu-

car que o Itaú investiu a maior ci-
fra para usar a distribuição da va-
rejista. Foram R$ 455 milhões em
2004 e R$ 600 milhões em 2009. A
operação não inclui a Via Varejo,
formada por Ponto Frio, Casas Ba-
hia e Nova Pontocom, que oferece
serviços financeiros por meio de
parcerias com Itaú e Bradesco.

Há quem avalie, contudo, que
basta tempo para que a parceria
entre bancos e varejo se prove
correta. “Os bancos fizeram a jo-
gada certa. É uma operação im-
portante para ganho de escala.
Só que a perspectiva é de longo
p r a z o”, avalia o coordenador de
estudos sobre varejo da Escola
Superior de Propaganda e Mar-
keting, Ricardo Pastore.

Na experiência da Losango,
porém, o prazo para o negócio
mostrar resultado não é tão lon-
go assim. Segundo Gonçalves, as
parcerias que emitem cartões,
mais complexas de se estruturar,
costumam levar entre dois e três
anos para pagar o investimento
feito pela promotora.

Para a Lojas Marisa, foi de prazo
semelhante que a área de produ-
tos e serviços financeiros da em-
presa precisou para passar de defi-
citária, em 2007, para responder
por cerca de 30% do resultado da
varejista no ano passado. “É um
mecanismo de alavancagem de
vendas” disse Arquimedes Salles,
diretor de produtos e serviços fi-
nanceiros da varejista, em entre-
vista no começo do mês.

Desde 2009, a Marisa tem um
acordo comercial com o Itaú, que
dá ao banco exclusividade para
oferecer produtos e serviços fi-
nanceiros aos clientes da varejis-
ta, como cartões e seguros. É a
Marisa, porém, que administra a
financeira. Pela exclusividade,
que vai até 2018, o banco pagou
R$ 120 milhões. Em 2011, o resul-
tado líquido da financeira da Ma-
risa foi de R$ 17,9 milhões, ante
R$ 7,1 milhões no ano anterior.

LEO PINHEIRO/VALOR

Gonçalves, da Losango: crescimento de crédito foi revisado para baixo

A razão diz:
adiar investimentos

O instinto diz:
investir agora

CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230

FATO RELEVANTE
PAGAMENTODE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO COMPLEMENTARES

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração do
ITAÚ UNIBANCOHOLDING S.A., reunido em 23.7.12, deliberou:
a) declarar juros sobre o capital próprio complementares aos dividendos

pagos mensalmente durante o primeiro semestre e imputados ao valor
do dividendo obrigatório de 2012, no valor de R$ 0,2774 por ação, com
retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos
de R$ 0,2358 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas
jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;

b) pagar esses juros complementares em 15.8.12, tendo como base de cálculo
a posição acionária final do dia 1º.8.12.

São Paulo (SP), 23 de julho de 2012.
Alfredo Egydio Setubal

Diretor de Relações com Investidores.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jul. 2012, Finanças, p. C1.




