
Com rentabilidade ainda acima
da encontrada em outras gran-
des economias, o Brasil volta a
atrair o interesse de bancos es-
trangeiros, que querem entrar,
ou voltar, para o país. O suíço
UBS, após quase dois anos de es-
pera, deve receber nesta sema-
na o aval do governo para voltar
ao país. “Mesmo nessa fase
atual, com o governo pressio-
nando para que Caixa e Banco
doBrasil derrubassem juros e ta-
rifas, o sistema financeiro brasi-
leiro, comparado a outras gran-
des economias, continua muito
rentável”, afirma o sócio dire-
tor da EFC Consultores, Carlos
Daniel Coradi.
Os grandes bancos no Brasil

estão obtendo um retorno sobre
o patrimônio pouco abaixo de
20%.Coradi lembra que esse pa-
tamar, embora já tenha sido
mais elevado, ainda é atrativo e
se repetemesmonos bancos pú-
blicos que lideraram a redução
dos spreads (diferença entre
custo de captação de um banco
e a taxa cobrada do cliente). Já
na Europa e Estados Unidos, es-
sa rentabilidade está entre 9% e
10%, segundo os profissionais
ouvidos pelo Brasil Econômico.
Esse diferencial atrai institui-

ções de outros países. O caso
mais recente de estrangeiro in-
teressado no setor bancário bra-
sileiro é o holandês ABN Amro.
A instituição deixou de operar
no país após ser vendido para
um consórcio de bancos em
2007, sendo que o Santander fi-
cou com a operação brasileira.
Sua volta se dá com a compra
da instituição CR2, pela qual de-
sembolsou aproximadamente €
25 milhões. Já o BNYMellon re-
cebeu autorização da autorida-
de monetária para atuar como
banco comercial.
Os asiáticos se mostram tam-

bém como grandes interessa-
dos. O coreano Woori Bank re-
cebeu autorização do governo
brasileiro para atuar no país e o
japonês Mizuho Bank comprou
o West LB no Brasil em negócio
fechado em julho.

Coradi acredita que as insti-
tuições estrangeiras que estão
entrando no Brasil, mesmo

com uma operação muito infe-
rior a dos grandes bancos brasi-
leiros, têm espaço para traba-
lhar. “Umnicho pouco explora-
do pelos estrangeiros é o atendi-
mento a empresas de médio
porte. É um público que devem
explorar”, avalia.
O executivo acrescenta ainda

que estratégias específicas justi-

ficam o interesse no Brasil. Co-
mo exemplo, cita o caso do
ABN, que tem uma área agríco-
la atuante na Europa. “O Brasil
é um grande produtor agrícola
e atuar aqui era umdesejo estra-
tégico para o ABN.”
Além de rentabilidade maior

no Brasil do que no exterior, es-
ses bancos também estão de

olho nas perspectivas de cresci-
mento da economia brasileira,
que aumenta a demanda por ser-
viços financeiros e bancários. Is-
so pode contribuir para o au-
mento da participação dessas
instituições no crédito. Os es-
trangeiros respondiam em se-
tembro, último dado disponibili-
zado pelo Banco Central, por

16,7% do crédito do país. Em
2005, essa fatia era de 22,4%.
Essa recuperação, no entan-

to, deve se dar aos poucos, uma
vez que essas instituições atuam
como banco de investimento ou
comobanco comercial para con-
ceder crédito a determinado seg-
mento de empresas. Atuação no
varejo, que poderia garantir
maiores volumes emativos, é al-
go difícil de acontecer. “Esses
bancos não vão conseguir esca-
la para operar no varejo. É um
custo elevado para isso”, afirma
o presidente da Austin Ratings,
Erivelto Rodrigues.
Para o executivo, apesar da

concorrência no Brasil, esses
bancos têm espaço para atuar
porque já tem uma expertise no
exterior que contribui, em espe-
cial na intermediação de negó-
cios entre empresas brasileiras
e companhias dos países de ori-
gem da instituição.
Na avaliação do analista da

Moody's, RicardoKovacs, os be-
nefícios da vinda de bancos es-
trangeiros para o Brasil são o au-
mento da concorrência e a tro-
ca de conhecimento. "No Brasil,
eles têm acesso a inovação, no-
vos produtos, mas também tra-
zem ao país formas diferentes
de fazer negócios."
Para atuar no Brasil, os bancos

estrangeiros precisam de autori-
zação.Uma formade encurtar os
trâmites burocráticos é comprar
uma instituição já em operação.
■ Com ABr e Bloomberg
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O holandês ABN Amro chegou
a ser o quinto maior banco em
atividade no Brasil. Sua expansão
no país foi baseada em
aquisições. Em 1998, comprou
o Real e, cinco anos depois,
o Sudameris. Praticamente saiu
do país em 2007 com sua venda
para o consórcio formado pelo
Santander, RBS e Fortis por
cerca de US$ 100 bilhões.
No negócio, o banco espanhol
ficou com a operação brasileira.
Já o Fortis ficou com a operação
de varejo na Holanda e desde

2010, com a conclusão da fusão —
e após ser socorrido pelo governo
holandês—, passou a adotar
apenas o nome de ABN Amro
Bank. Em janeiro de 2011, a
instituição abriu um escritório
de representação no país. Mas só
agora, com a compra do CR2 por
¤ 25 milhões é que poderá fazer
operações no Brasil novamente.
O banco CR2 possuía uma
carteira de crédito de menos
de R$ 40 milhões em junho.
A operação requer autorização
do Banco Central.
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CAPITAL ESTRANGEIRO PERDE TERRENO

Crédito concedido por instituições estrangeiras 
no Brasil, em R$ bilhões
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Em % em relação ao crédito total

22,43 22,08 22,10 20,99 18,39

136,15
161,72

206,90

257,65 260,03
296,35

351,32
374,00

17,37 17,31 16,72
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