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Negócios Projeto de Eike
Reforma do Hotel
Glória só fica pronta
após a Copa. Pág. B15

Após o UBS comprar o Pac-
tual, em 2006, o executivo
André Esteves se tornou pre-
sidente das operações latino-
americanas da instituição,
rebatizada UBS Pactual. Em
2008, ele saiu da instituição
e, em outubro daquele ano,
criou o BTG. Poucos meses
depois, em abril de 2009, o
BTG adquiriu o UBS Pactual
– uma medida possível por
causa dos fortes impactos
da crise americana, deflagra-
da em setembro de 2008, no
balanço do UBS.

Desde então, o BTG Pac-
tual vem se envolvendo em
negócios de grande visibili-
dade, como a compra do
Banco Panamericano após
um escândalo contábil e a
reestruturação do grupo
EBX, de Eike Batista.

é o patrimônio líquido total do banco BTG Pactual; hoje, a instituição financeira
comandada por André Esteves administra um total de R$ 196 bilhões em ativos

Propaganda da Brasil
Kirin pode render multa

Circe Bonatelli

Confiante no desempenho do
setor, a Aliansce Shopping Cen-
ters manterá a estratégia de
crescimento nos próximos me-
ses, mesmo após a renovação
no bloco de controle da empre-
sa e o resultado mais fraco das
vendas no segundo trimestre.

A Aliansce tem R$ 139,7 mi-
lhões em desembolsos com
dois empreendimentos que se-
rão inaugurados no quarto tri-
mestre: Parque Shopping Ma-
ceió, com área bruta locável
(ABL) de 35,6 mil m² e o Shop-
ping Parangaba, em Fortaleza,
com 32,3 mil m² de ABL. A parti-
cipação da companhia é de 50%
e 40%, respectivamente.

A maior aposta, no entanto,
está na expansão dos shoppings
em operação. Das 17 unidades
em que a Aliansce detém partici-
pação, 8 não passaram por
obras para ampliação e abertu-
ra de novas alas.

De acordo com o superinten-
dente de relações com investi-

dores, Eduardo Prado, as ven-
das no terceiro trimestre já fo-
ram melhores do que no perío-
do anterior, quando as manifes-
tações nas ruas e a Copa das
Confederações afastaram a po-
pulação das compras, o que afe-
tou a Aliansce e a maioria das
operadoras de shoppings.

“Foram efeitos não recorren-
tes. Não temos mais as preocu-
pações de junho”, afirmou o exe-
cutivo, em entrevista ao Broad-
cast, serviço em tempo real da
Agência Estado. Prado avaliou
que, apesar das turbulências na
economia brasileira, o nível de

desemprego no País permane-
ce baixo, garantindo condições
de consumo para o público que
frequenta os shopping centers.
“O setor tem mostrado descola-
mento em relação ao restante

da economia”, ressaltou.

Sociedade. Depois do resul-
tado mais fraco das vendas, a
Aliansce passou também por
uma mudança na sua estrutu-
ra societária. A empresa de
investimentos imobiliários
General Growth Properties
(GGP), sócia desde 2004,
vendeu a fatia na companhia
sob a justificativa de que pas-
saria a concentrar suas opera-
ções nos Estados Unidos,
seu país de origem.

A fatia da GGP foi adquiri-
da pelo fundador e diretor-
presidente da Aliansce, Rena-
to Rique, e pelo fundo de pen-
são canadense CPPIB, em ne-
gociação que movimentou
cerca de R$ 1,5 bilhão em ju-
lho. Com isso, Rique passou
a deter 21,70% das ações, e o
fundo canadense, 27,58%.

Neste mês, será realizada
assembleia para definir a no-
va composição do conselho
de administração. Das cinco
vagas, duas serão controla-
das por Rique, duas pelo fun-
do canadense e uma por
membro independente. Na
formação atual, Rique tem
apenas uma cadeira.

Segundo o superintenden-
te de relações com investido-
res, a estratégia de cresci-
mento continuará a mesma
com a nova gestão, sendo
mantido o protagonismo de
Rique no direcionamento
dos novos projetos e aportes.
“A palavra dele é muito ouvi-
da”, disse.

Aliansce investirá na expansão
de shoppings mais antigos

R$ 15 bi
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DIVULGAÇÃO
O Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (DPDC)
do Ministério da Justiça abriu
processo administrativo contra
a Brasil Kirin Indústria de Bebi-
das por causa do slogan de uma
propaganda da cerveja Devassa
e pode multar a companhia em
até R$ 6 milhões.

“É pelo corpo que se conhece
a verdadeira negra”, foi a mensa-
gem da bebida publicada em
anúncios da “Devassa - Tropi-
cal Dark” em revistas entre os
anos de 2010 e 2011, ao lado da
ilustração de uma mulher negra
seminua.

De acordo com o diretor do
DPDC, Amaury Oliva, a ação foi
motivada por uma representa-
ção do Procon do Estado do Es-
pírito Santo, que recebeu a de-
núncia ainda em 2011. “O Códi-

go de Defesa do Consumidor
também protege os consumido-
res da publicidade abusiva”, afir-
mou o diretor. “A publicidade é
um indicativo da ética das em-
presas. A liberdade de iniciativa
não pode ferir os direitos do
consumidor.”

Outros órgãos do governo,
como a Secretaria de Políticas
para as Mulheres e a Secretaria
de Políticas para a Promoção da
Igualdade Racial, também fo-
ram consultadas pelo DPDC.
“As secretarias consideraram
que a publicidade reforça a dis-
criminação de gênero e os este-
reótipos racistas”, disse Oliva.

A Brasil Kirin tem dez dias pa-
ra apresentar sua defesa. Nas fa-
ses preliminares da investiga-
ção, a empresa negou que a pro-
paganda seja abusiva.

Avanço. Na Colômbia, o BTG, de André Esteves, é o número um em volume na bolsa local

BTG Pactual terá banco no Chile, na
Colômbia e no Peru até o ano que vem
Aline Bronzati

Depois de adquirir correto-
ras com forte presença no
Chile e Colômbia, o BTG Pac-
tual vai expandir sua atuação
e operar como um banco nes-
ses países. A instituição, que
depende do aval dos órgãos
reguladores, espera que este-
ja apta a dar mais um passo
dentro da sua estratégia de ex-
pansão na América Latina já
no primeiro semestre de
2014, segundo Roberto Sal-
louti, diretor de operações
(COO) do BTG Pactual.

No Chile, onde o banco co-
mandado por André Esteves ad-
quiriu a corretora Celfin, em fe-
vereiro do ano passado, a licen-
ça para atuar como um banco
pode sair ainda neste ano. Já na
Colômbia, país no qual o banco
de André Esteves atua por meio
da aquisição da também corre-
tora Bolsa Y Renta, anunciada
em junho de 2012, a expectativa
é que a autorização saia no co-
meço do próximo ano.

De acordo com Sallouti, os
prazos, tanto da licença no Chi-
le quanto da autorização na Co-
lômbia, podem sofrer altera-
ções, uma vez que dependem
dos respectivos reguladores.

Vantagens. As licenças bancá-
rias no Chile e na Colômbia pos-
sibilitarão ao BTG expandir sua
capacidade nesses mercados,
de acordo com o executivo do
banco. Isso porque, embora a
instituição já esteja apta a distri-
buir produtos por meio de suas
corretoras, ao atuar como um
banco poderá ter depósitos lo-
cais e equiparar o custo de cap-
tação de recursos aos dos gru-
pos nacionais.

“Há várias linhas de negócios
que podemos trabalhar sem
banco e os nossos clientes no
Chile e Colômbia já podem con-
tar com a mesma gama de servi-
ços que oferecemos no Brasil,
mas ao partirmos de custo de
funding internacional depende-
mos de como estão as taxas de
swap no momento. Com depó-
sitos locais, estamos no mesmo
pé de igualdade”, disse o diretor
de operações do BTG Pactual,
em entrevista ao Broadcast, ser-
viço em tempo real da Agência
Estado.

As equipes, tanto no Chile
quanto na Colômbia estão com-
pletas, segundo Sallouti. As con-
tratações, a partir de agora, de-
verão ser pontuais. Na semana
passada, o banco promoveu
eventos para comunicar a unifi-
cação da marca – para BTG Pac-
tual – nos dois países.

No Chile, onde o quadro de
funcionários é maior – são cer-
ca de 470 funcionários –, o BTG
deve mudar para um novo escri-
tório até o primeiro trimestre
de 2014. Enquanto isso, na Co-
lômbia, o banco tem aproxima-
damente 300 colaboradores e já
está de casa nova.

Além de Chile e Colômbia, o
BTG Pactual também conside-
ra atuar como um banco no Pe-
ru. Atualmente, a instituição
opera no país por meio de uma
corretora e tem 50 colaborado-
res. “Avaliaremos a possibilida-
de de ter um banco no Peru. É
uma discussão que devemos ter
no ano que vem”, diz Sallouti.

No México, de acordo com o
diretor de operações do BTG, a
instituição não considera ter
um banco neste momento, mas
não descarta esta possibilidade
no futuro. Vai depender, confor-

me o executivo, do desenvolvi-
mento do mercado nos próxi-
mos anos. O BTG está abrindo
uma corretora no México e pre-
tende crescer de maneira orgâ-
nica no país.

“As aquisições que tínhamos
de fazer na América Latina já fo-
ram realizadas. Agora, nosso fo-
co é continuar o crescimento or-

gânico, expandindo as platafor-
mas que foram adquiridas”, afir-
mou o diretor de operações do
BTG Pactual.

Em busca da liderança. A es-
tratégia de expansão do banco
capitaneado por André Esteves
nos países latino-americanos
tem o objetivo, segundo o exe-
cutivo, de conquistar da lideran-
ça no setor de investimentos na
região.

Na Colômbia, por exemplo, a
instituição é a “número um” em
volume na bolsa local, com 22%
de participação de mercado. O
banco de André Esteves tem gal-
gado posições de destaque nos
rankings dentre os mais atuan-

tes na América Latina.
No acumulado deste ano, até

setembro, o BTG ocupa a tercei-
ra colocação no ranking da con-
sultoria Dealogic para América
Latina em receitas com opera-
ções de equity (ações) e tam-
bém M&A (fusões e aquisi-
ções).

As receitas obtidas na Améri-
ca Latina contribuem para a sus-
tentação dos resultados do ban-
co. No segundo trimestre, as
operações feitas no âmbito do
braço de banco de investimen-
to na região impulsionaram as
receitas dessa linha que avança-
ram 36% em um ano, no melhor
desempenho para o período
desde 2009.

O foco do BTG na América
Latina, segundo Sallouti, é ex-
pandir todas as áreas do banco
na América Latina, como crédi-
to corporativo, gestão de recur-
sos e de fortunas.

Porte. O BTG Pactual encer-
rou junho com patrimônio líqui-
do de mais de R$ 15 bilhões e R$
196 bilhões em ativos totais.
Além da América Latina, está
presente nos grandes centros
globais financeiros, como Nova
York, Londres e Hong Kong,
nos quais o foco é distribuir pro-
dutos da América Latina.

O banco também possui asso-
ciações estratégicas na Rússia,
na China e no Japão.

América Latina. Objetivo da instituição de André Esteves é ser líder no segmento de banco de investimentos nestes mercados;
mudança pode baratear captação de recursos e facilitar a disputa com concorrentes locais, afirma o diretor de operações do BTG

Em obras. Aliansce terá mais dois shoppings no Nordeste
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GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

● Além do Brasil
De acordo com dados da consul-
toria Dealogic, o BTG ocupa a
terceira posição no ranking latino-
americano, tanto para operações
em equity (ações) quanto em fu-
sões e aquisições.

● Outra realidade

Dos 17 centros
comerciais administrados
pela empresa, oito ainda
podem passar por obras
de modernização

“O setor tem mostrado
descolamento em
relação ao restante
do mercado.”
Eduardo Prado
 SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES
COM INVESTIDORES DA ALIANSCE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 out. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




