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WSJ.COM/BRASIL

Matt Moffett e David Enrich
The Wall Street Journal, de Madri

O Banco Santander SA infor-
mou ontem que o seu diretor-
presidente, Alfredo Sáenz, pediu 
demissão. O anúncio ocorreu 
após uma onda de críticas a 
uma iniciativa recente do gover-
no espanhol, que abrandou as 
regras de conduta para executi-
vos de bancos para permitir que 
Sáenz permanecesse no cargo, 
apesar de ele ter sido condenado 
num processo criminal.

Um porta-voz do banco cen-
tral espanhol, o Banco da Espa-
nha, disse que o anúncio foi um 
“passo positivo” que deve ter um 
“efeito favorável na estabilidade 
do setor financeiro espanhol”, 
mas não deu detalhes sobre o 
pedido de demissão do executi-
vo de 70 anos. Sáenz será subs-
tituído por Javier Marín, atual 
diretor-gerente do banco.

As ações do Santander subi-
ram após o anúncio da saída de 
Sáenz.

 A decisão foi tomada após dis-
cussões entre Sáenz e autoridades 
do banco central, segundo pesso-
as a par das conversas. Pelo menos 
uma delas disse que o banco 
central sinalizou a Sáenz que a 
conclusão mais provável da ins-
tituição seria que ele não poderia 
permanecer no cargo, sugerindo 
que o BC tinha uma posição mais 
rígida do que o governo do pri-
meiro-ministro Mariano Rajoy 
com relação ao caso.

Nem o banco central nem o 
Santander quiseram comentar 
se o BC teve alguma influência 
na saída do executivo.

Sáenz assumiu como diretor-
presidente do Santander em 
2002 e deu ênfase à expansão 
do banco na Espanha de forma 
a reduzir sua exposição ao setor 
imobiliário — que acabou que-
brando muitos de seu rivais. Ele 
também promoveu a expansão 
em mercados internacionais, 
como Grã-Bretanha e Brasil. No 
Brasil, o Santander ocupa a posi-
ção de terceiro maior banco pri-
vado, atrás do Itaú e do Bradesco. 
Seus ativos no país somavam R$ 
448,6 bilhões no fim de março. 

 Sáenz foi condenado em 2009 
por ter feito acusações criminais 
falsas contra clientes endivida-
dos em um caso que remonta-
va a 15 anos antes, quando ele 
comandava outro banco. Depois 
que ele perdeu uma série de 
recursos, o governo o perdoou 
em 2011, livrando-o de uma 
sentença de três meses de pri-
são. Mas em fevereiro, a Supre-
ma Corte decidiu que o perdão 
não o eximia de sofrer sanções 
no setor bancário.

O governo de Rajoy baixou 
então um decreto revogando 
uma proibição de que executivos 
de bancos tivessem condenações 
criminais. Pelo decreto de 12 de 
abril, o BC não é mais obrigado a 
destituir ou suspender um execu-
tivo da indústria financeira devi-
do a condenações criminais. Em 
vez disso, o BC deve avaliar a gra-
vidade do crime tendo em vista 
“os antecedentes profissionais e 
pessoais” de cada executivo.

O decreto foi criticado na 
Espanha como tendo sido feito 
só para beneficiar Sáenz. 

Analistas disseram que a 
saída de Sáenz indica que as 
autoridades do banco central 
espanhol estão assumindo um 
novo papel assertivo ao pressio-
nar por mudanças nos maiores 
bancos comerciais do país, num 
momento em que elas supervi-

sionam um imenso resgate de 
bancos menores e debilitados.

Sáenz e o Santander parecem 
ter chegado à conclusão de que 
o preço de mantê-lo no cargo era 
alto demais, disseram analistas.

“[A imagem de] Sáenz ficou sig-
nificativamente desgastada com 
o processo legal”, disse Manuel 
Romera, chefe do programa do 
setor financeiro da Faculdade 
de Administração IE, de Madri. 
Romera destacou que Sáenz já 
tem uma idade avançada e que o 
Santander tinha inúmeras pesso-
as capazes de substituí-lo.

José Luis Peydró, professor da 
Faculdade de Pós-Graduação em 
Economia de Barcelona e da Uni-
versidade Pompeu Fabra,   disse 
que não considera grave o crime 
de Sáenz. Mas disse também que 
a recessão na Espanha e as críticas 
às práticas de crédito dos ban-
cos do país tornaram a imagem 
pública deles mais vulnerável.

“Nós estamos em crise e os 
bancos estão bastante cientes 
[da necessidade] de fazer o que 
for possível para manter a con-
fiança elevada”, disse Peydró, 
que acredita que preocupações 
com relação à confiança podem 
ter provocado a saída de Sáenz.

A saída do executivo foi um 
revés para o presidente do con-
selho do Santander, Emilio 
Botín, que insistia até recente-

mente que não havia nenhuma
razão para ele renunciar.

O substituto de Sáenz, Marín,
é um veterano de 22 anos de
banco que também tem uma
relação próxima com Botín,
segundo pessoas que conhecem
Marín. Recentemente, ele vinha
assumindo algumas funções
adicionais, como ter reuniões
com analistas, investidores e
banqueiros em Londres.

Há tempos, investidores e ana-
listas fora da Espanha se quei-
xam que a cultura do Santan-
der e dos seus altos executivos
é muito insular e receiam que
as preocupações com relação à
governança do banco tenham
afetado a sua credibilidade.

“O problema é uma cultura em
que um pequeno acionista gover-
na como se fosse um dos princi-
pais”, disse Martin Buhlmann,
diretor-presidente da Vereinin-
gung Institutioneller Privatanle-
ger EV, que representa um grupo
de investidores institucionais
cujos votos corresponderam a 20
milhões de ações do Santander na
última assembleia de acionistas.

O Santander anunciou tam-
bém a saída do presidente do
comitê de auditoria e cumpri-
mento de normas, Manuel Soto.
Ele será substituído por um dire-
tor independente, Guillermo de
la Dehesa Romero.

Troca de chefia no Santander
mostra rigor do BC espanholINTERNACIONAL

A Kodak, empresa americana de 
produtos fotográficos, deu um 
passo importante para sair da 
concordata ao fechar um acordo 
para transferir suas unidades de 
“digitalização personalizada” e 
“digitalização de documentos” 
para o fundo de pensão dos seus 
empregados no Reino Unido, 
seu maior credor, como paga-
mento de uma dívida de US$ 2,8 
bilhões. A Kodak receberá tam-
bém US$ 650 milhões.

A Bayer, farmacêutica alemã, 
anunciou a compra, por US$ 1,1 
bilhão, da americana Conceptus, 
dona do Essure, produto que 
promove a esterilização feminina 
permanente sem cirúrgia. A 
Bayer quer reforçar sua área de 
anticoncepcionais, cujas vendas 
caíram cerca de 16% no primeiro 
trimestre. 

O Deutsche Bank, o maior 
banco da Alemanha, informou 
que vai captar US$ 3,7 bilhões 
com a emissão de 90 milhões de 
novas ações para investidores 
institucionais. O banco também  
planeja reforçar ainda mais sua 
base de capital com a venda de 
US$ 2,6 bilhões em outros ativos 
nos próximos 12 meses.

A BHP Billiton, mineradora 
anglo-australiana, anunciou que 
planeja vender a mina de cobre 
Pinto Valley, no Arizona, e uma 
unidade ferroviária associada 
para a canadense Capstone por 
US$ 650 milhões. A BHP Billiton, 
a maior mineradora do mundo, 
já vendeu US$ 5 bilhões em ativos 
nos últimos 12 meses para elimi-
nar negócios secundários e elevar 
o retorno aos acionistas.

A KKR, firma de investimento 
em participações dos EUA, con-
sidera fazer uma oferta pela fatia 
de 80% da mineradora anglo-
australiana Rio Tinto na mina de 
cobre e ouro Northpakes, na Aus-
trália, disseram pessoas a par do 
assunto. A mina, avaliada em US$ 
1 bilhão, é um dos vários ativos 
que a Rio Tinto pôs à venda numa 
iniciativa para cortar custos. 

A montadora italiana Fiat 
anunciou um prejuízo de US$ 
108,6 milhões no primeiro 
trimestre, comparado com 
um lucro de cerca de US$ 45,8 
milhões um ano antes. O resul-
tado foi prejudicado por uma  
queda de 65% nos lucros da sua 
subsidiária americana Chrysler 
e pela fraca demanda na Europa.  

A petrolífera britânica BP rece-
beu uma ordem dos reguladores 
da Noruega para rever seus sis-
temas de gerenciamento depois 
que uma investigação que eles 
fizeram sobre um vazamento 
de petróleo, gás e água fervente, 
ocorrido em setembro numa 
plataforma da empresa no Mar 
do Norte, revelou sérias falhas 
de segurança. A BP afirmou estar 
fazendo as devidas correções.

Os esforços da Grécia de refor-
mar sua burocracia e cortar 
gastos ainda precisam de muito 
progresso, concluiu um novo 
relatório da Comissão Europeia. 
A CE alertou que Atenas deve 
continuar reformando seu setor 
público para voltar a crescer 
depois de cinco anos de reces-
são. O país está agora tentando 
assegurar mais ajuda de credo-
res internacionais.

REGIONAL

A Latam, empresa aérea resul-
tante da fusão entre a brasileira 
TAM e a chilena LAN, informou 
ontem que pretende reiniciar 
os voos com seus jatos 787 
Dreamliners em junho. O avião 
da Boeing teve suas operações 
suspensas por reguladores em 
janeiro devido a problemas nas 
baterias. A Latam já recebeu 3 
dos 32 jatos 787 que encomen-
dou para os próximos dez anos. 

A Petrobras informou que vai 
continuar construindo a refina-
ria Abreu e Lima, em Pernam-
buco, mesmo que sua sócia, a 
petrolífera estatal da Venezuela, 
ainda não tenha se manifestado 
sobre as garantias de emprés-
timos e fundos que deveria 
ter fornecido em fevereiro. A 
PDVSA tem 40% no projeto e a 
Petrobras, os outros 60%.

A Duke Energy, empresa ameri-
cana de energia, informou que 
está estudando mais aquisições 
no Peru já que a demanda por 
energia no país deve dobrar nos 
próximos anos devido a novos 
projetos de mineração e o cresci-
mento econômico. A Duke pro-
duz gás e já tem duas hidrelétri-
cas e oito termoelétricas no país.  

O Chile divulgou que teve um 
superávit fiscal de 0,8% do PIB 
no primeiro trimestre graças a 
um aumento de 6,3% na arreca-
dação líquida de impostos.

A Petroecuador, petrolífera 
estatal do Equador, informou 
que as refinarias americanas 
Tesoro Refining & Marketing e 
Phillips 66 venceram uma licita-
ção para comprar um total de 3,2 
milhões de barris de petróleo. 

Nadya Masidlover
The Wall Street Journal, de Paris

A indústria de bens de luxo está 
sofrendo um mal de gente rica: 
tem cofres abarrotados de dinhei-
ro para gastar em aquisições que 
ajudam na expansão, mas poucos 
alvos que valham à pena.

Isso tem levado líderes da 
indústria, fundos de private-equi-
ty e novos investidores em merca-
dos emergentes a uma verdadeira 
caça por empresas que atendam a  
alguns critérios difíceis.

Na lista de desejos desse 
grupo estão uma marca com um 
nome estabelecido que tenha 
um potencial inexplorado de 
expansão em mercados emer-
gentes, proprietários que este-
jam dispostos a vender e abrir 
mão do controle e a confiança 
de que a grife tem durabilidade 
e não concorre com outras mar-
cas existentes na carteira.

O longo período de cresci-
mento na indústria do luxo tem 
alimentado uma busca frenética 
por marcas de prestígio, ainda 
não desenvolvidas, em meio a 
sinais de que o boom do luxo 
está perdendo força, principal-
mente entre as marcas maiores.

“Os líderes do setor de luxo 
têm poder de fogo financeiro 
num momento em que o cresci-
mento orgânico desacelera”, diz 
Luca Solca, analista da Exane BNP 
Paribas. “A consequência deve ser 
mais fusões e aquisições.”

Acordos recentes reforçaram 
essa tendência. Na semana pas-
sada, a PPR SA, dona da Gucci, 
anunciou que estava compran-
do a joalheria italiana Pomellato 
SpA e a empresa suíça de relógios 
sofisticados Corum foi compra-
da pela China Haidian Holdings 
Ltd. Nos últimos meses, outros 

negócios foram fechados, como 
a compra da grife de moda de 
Milão Marni pelo grupo Only the 
Brave, dono da Diesel, e o acordo 
de US$ 1 bilhão da suíça Swatch 
Group AG pelo fabricante de 
relógios e joias Harry Winston.

Um crescimento sólido das 
receitas nos últimos anos tem 
levado pesos pesados do luxo 
como a PPR, a LVMH Moët Hen-
nessy Louis Vuitton SA e a Cie. 
Financière Richemont AS, dona 
da Cartier, a procurar formas efi-
cazes de investir dinheiro.

Nos últimos meses, gigantes 
de luxo têm demonstrado inte-
resse em algumas das estrelas em 
ascensão da moda. A LVMH com-
prou uma participação minori-
tária na grife do designer francês 
Maxime Simoëns e a PPR investiu 
no estilista britânico Christopher 
Kane, que fundou sua empresa 
em 2006. Kane disse que outros 
potenciais compradores também 
se interessaram pela grife. O dire-
tor financeiro da PPR, Jean-Marc 

Duplaix, disse que a empresa, que  
passará a se chamar Kering, está 
à procura de outras aquisições no 
setor de relógios e joias.

Ao contrário dos anos 90, os 
gigantes europeus estão com-
petindo com compradores 
de lugares como Hong Kong 
e Catar. Investidores do Catar 
compraram a Valentino no ano 
passado, eliminando da disputa 
Renzo Rosso, que tentou adicio-
nar a grife romana de alta cos-
tura ao seu portfólio de marcas 
do grupo Only the Brave. Fung 
Brands, empresa de um grupo de 
investidores com base em Hong 
Kong, compraram no ano passa-
do a grife francesa Sonia Rykiel.

“Há um movimento entre o Oci-
dente e o Oriente”, diz Jean-Marc 
Loubier, diretor-presidente da 
Fung Brands. “Isso deixa espaço 
para jogadas inteligentes.” Ele diz 
que a companhia, que também 
adquiriu a marca Hardy Amies de 
moda masculina e o fabricante de 
artigos de couro Delvaux, ainda 

quer reforçar mais seu portfólio.
Mas há poucos alvos com

nomes estabelecidos e potencial 
significativo para crescer. Ana-
listas do Société Générale elabo-
raram recentemente uma tabela
com cerca de 40 possíveis alvos de
fusões da indústria do luxo. A lista 
mudou pouco em relação a uma
análise similar feita há 10 anos,
disse o analista Thierry Cota.

Depois de uma rápida expan-
são em mercados de crescimen-
to acelerado, especialmente
a China, nos últimos anos, as
principais marcas da indústria
do luxo, como a Louis Vuitton
e a Gucci, têm visto seu cresci-
mento desacelerar. Ao mesmo
tempo, muitas marcas menores
e menos desenvolvidas continu-
am ganhando tração.

A última compra da PPR, a joa-
lheria Pomellato, conhecida por
suas pedras coloridas, ilustra a
prioridade para muitos com-
pradores. A Pomellato construiu
uma marca respeitada na Euro-
pa, onde realiza em torno de 80%
dos seus negócios, mas até agora
tem pouca presença na Ásia.

“É uma das bases na lógica da
aquisição”, diz o diretor financei-
ro da PPR, Jean-Marc Duplaix.

Entre outros alvos potenciais de
aquisição está a Versace, a grife de
Milão cujo fundador, Gianni Ver-
sace, foi assassinado em 1997. No
ano passado, a Versace contratou
o Goldman Sachs e o Bank IM para
explorar a venda de uma partici-
pação minoritária da empresa ou
uma abertura de capital. 

Oportunidades como a Ver-
sace são poucas, diz François
Arpels, diretor-gerente do banco
de investimentos Bryan Garnier.
“Quando elas aparecem, o valor
vai ser elevado e a concorrência
vai ser forte”, acrescenta.

Setor de luxo busca alvos de aquisição

Desfile de Maxime Simoëns, que recentemente recebeu investimento da LVMH
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Lukas I. Alpert
The Wall Street Journal, de Moscou

A maior mineradora da Rús-
sia concordou em socorrer os 
projetos olímpicos de seus dois 
principais acionistas depois que 
o governo não respondeu a um 
pedido de ajuda, levantando 
preocupações sobre o uso de 
recursos da empresa por magna-
tas para benefício próprio, num 
evento cujo custo total subiu para 
um recorde de US$ 50 bilhões.

A empresa, a Norilsk Nickel, 
decidiu na semana passada con-
ceder um empréstimo de US$ 140 
milhões a uma companhia do 
bilionário Oleg Deripaska e fazer 
um swap de dívida de US$ 196 
milhões para uma das empresas 
do magnata Vladimir Potanin 
em troca de participações em um 
resort de esqui, empreendimen-
tos hoteleiros e na vila olímpica, 
disseram ontem quatro executi-
vos a par do assunto.

O presidente russo, Vladimir 
Putin, convocou alguns dos 
empresários mais ricos do país 
para ajudar a absorver parte dos 
custos da vasta reforma no resort 

de Sochi, no Mar Negro, e na 
cidade onde os Jogos Olímpicos 
de Inverno serão realizados. Mas 
com os custos subindo vertigino-
samente, Potanin e Deripaska, 
em conjunto com o banco esta-
tal Sberbank e a gigante esta-
tal de gás Gazprom, enviaram 
uma carta ao governo pedindo 
incentivos fiscais e subsídios. Até 
agora, não houve resposta, disse 
um executivo a par da situação.

Em fevereiro, Putin demi-
tiu altos dirigentes do Comitê 
Olímpico russo devido aos cus-
tos excessivos em uma pista de 
esqui cuja obra acumula dois 
anos de atraso. Com orçamento 
inicialmente previsto de US$ 40 
milhões, agora ele está em US$ 
265 milhões. O sucesso dos Jogos 
se tornou uma questão de orgu-
lho nacional, pois será o primei-
ro grande evento internacional 
na Rússia desde o fim da União 
Soviética. Mas o custo elevado 
para organizá-lo tem suscitado 
dúvidas sobre o evento.

Custos complicam 
Olimpíada na Rússia

Leia artigo completo no site

Alfredo Sáenz (esq.) será substituído por Javier Marín Romano (dir.) na direção executiva do banco espanhol
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Empresas, p. B13.




