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Finanças

Schroders
encolhe área
de renda
var iável
Alessandra Bellotto e
Ana Paula Ragazzi
De São Paulo e do Rio

A Schroders, gestora britânica
de recursos de terceiros com US$
360 bilhões em ativos totais, está
enxugando sua área de renda va-
riável no Brasil. A informação, ob-
tida pelo Va l o r , foi confirmada por
Eduardo Mendes, principal execu-
tivo da Schroder Investment Ma-
nagement Brasil. Segundo ele, a
ideia é ter uma única equipe de
análise e gestão prestando serviços
para os fundos distribuídos no
mercado local para investidores
brasileiros e globalmente para
clientes estrangeiros. O posto de
chefe de investimentos, ocupado
desde meados do ano passado por
Marcos De Callis, que está na Sch-
roders desde 2007, será extinto até
o fim do ano, segundo Mendes.

Já há alguns anos, a Schroders vi-
nha mantendo duas estruturas de-
dicadas ao acompanhamento de
Brasil, uma para os fundos locais e
outra para os globais. Isso, segundo
Mendes, gerava ineficiências pela
duplicidade de equipe, em termos
de cobertura, processos e custos.
Além disso, ele cita a má performan-
ce dos fundos locais da casa nos últi-
mos dois a três anos como mais um
motivo para o enxugamento.

O fundo de ações Schroder Alpha
Plus, por exemplo, que chegou a ter
um patrimônio líquido superior a
R$ 454 milhões e mais de 90 cotistas
em meados de 2008, hoje reúne R$
1,3 milhão em ativos sob gestão e se-
te cotistas, segundo dados do site
Comparação de Fundos. O Perfor-
mance é outra carteira de ações da
casa com perda de patrimônio e co-
tistas. No auge, em outubro de 2007,
tinha cerca de R$ 300 milhões e 140
cotistas. Hoje, reúne patrimônio de
quase R$ 700 mil e quatro cotistas.

Com a reestruturação, três ana-
listas deixam a empresa e a equipe
passa a contar com quatro pessoas,
uma que fazia parte da estrutura
local e foi mantida, e outros três
que eram dedicados exclusiva-
mente aos fundos lá fora. No grupo
de gestores, deixam a Schroders
Eduardo Carlier e André Spolidoro.
A equipe passa a ser integrada ape-
nas por Nicholas Morse e Waj
Hashmi, baseados em Londres.

Mendes diz que não haverá mu-
danças na oferta de fundos que in-
vestem em renda variável, hoje com-
posta de uma carteira ações livre,
fundos referenciados nos índices
IBrX e Ibovespa e um long and short.
A Schroders avalia, contudo, des-
continuar seu multimercado macro.
“Ainda estamos discutindo com os
distribuidores o destino do fundo,
mas esse é um segmento em que não
temos intenção de atuar mais.”

Segundo Mendes, esse é um mer-
cado bastante competitivo, formado
por excelentes, mas poucos, gestores
que efetivamente conseguem entre-
gar um retorno adicional relevante
consistentemente. “O cliente que in-
veste num multimercado macro
quer retornos altos, mas não aguen-
ta volatilidade. Não é um investidor
de longo prazo. Para entregar CDI
mais 5% ou 6%, o gestor teria de cor-
rer muito risco”, argumenta. No seg-
mento de multimercados, a Schro-
ders já vinha sem gestor desde se-
tembro, quando Gilberto Kfouri de-
cidiu voltar para o BNP Paribas.

Já o fundo long and short, apesar
de fazer parte da categoria de multi-
mercados, será mantido, segundo
Mendes, por ter se tornado relevante
na carteira dos clientes ao longo dos
últimos cinco anos. ”Esse é um pro-
duto de alto retorno, com baixíssi-
ma correlação com a bolsa e cuja de-
manda é muito maior que a oferta.”

Sobre a extinção do cargo de
chefe de investimentos, Mendes ex-
plica que não fazia sentido mais
mantê-lo, com as estruturas unifi-
cadas. O executivo ressalta, contu-
do, que a Schroders mantém a
aposta no mercado de gestão brasi-
leiro, no qual está presente desde
1994. “O Brasil é um dos principais
mercados emergentes”, diz, sem
precisar os recursos totais alocados
no país. Considerando apenas in-
vestidores locais, a Schroders admi-
nistra cerca de R$ 3 bilhões. Em
emergentes, os ativos sob gestão al-
cançam US$ 24 bilhões, sendo que
pelo menos US$ 3 bilhões estão em
ativos brasileiros, segundo Mendes.

Balanço Migração para produtos
menos arriscados reduz spread

Ganho menor
com crédito
reduz lucro
do Santander

CLAUDIO BELLI/VALOR

Jesús Zabalza, presidente do Santander: “Meu mandato no país é crescer com rentabilidade”

Carolina Mandl e Karin Sato
De São Paulo

Em meio a operações de crédito
menos lucrativas, o Santander Bra -
sil registrou um lucro de R$ 497,3
milhões no terceiro trimestre des-
te ano, com queda de 17,1% na
comparação com igual período de
2012. Ajustado pela despesa de
amortização de ágio da incorpora-
ção do Real, o lucro líquido do San-
tander ficou em R$ 1,4 bilhão, com
retração de 6,8%.

O encolhimento fez o Brasil
perder peso no conglomerado
espanhol, respondendo por 24%
do resultado do banco no mun-
do, dois pontos percentuais a
menos do que um ano atrás.

A retração na última linha do
balanço do Santander Brasil veio
apesar de a qualidade dos emprés-
timos do portfólio do banco ter
melhorado, principalmente entre
as pessoas. A inadimplência acima
de 90 dias mostrou queda pelo se-
gundo trimestre consecutivo, atin-
gindo 4,5% em setembro. Em rela-
ção a junho, houve uma queda de
0,7 ponto percentual.

Uma mudança no portfólio de
crédito em direção a produtos
com spreads mais baixo, porém
mais seguros, tem reduzido os
ganhos do banco com o crédito.
A competição entre os bancos
por poucas linhas também tem
acentuado o movimento.

O spread de crédito do Santan-
der ficou em 10,1% no terceiro
trimestre, com queda de 0,7 pon-
to percentual ante os três meses
anteriores e 2,1 pontos percen-
tuais na comparação anual.

Em entrevista a jornalistas on-
tem, Jesús Maria Zabalza Lotina,
presidente do Santander, afir-
mou que a retração dos spreads
no Brasil é uma “r e a l i d a d e”. “Po r
isso, temos de ter um maior acer-
to na gestão do risco de crédito.”

Por enquanto, isso ainda não
aconteceu. Apesar da expansão
da carteira de crédito, a margem
financeira líquida do banco
manteve praticamente estável na
comparação anual, com R$ 4,823
bilhões no terceiro trimestre.

“Enquanto a melhora da quali-
dade de ativos foi um destaque e
deve se manter sustentável, o im-
pacto negativo da mudança so-
bre a margem financeira líquida
foi mais forte”, diz o relatório do
Goldman Sachs.

A carteira de crédito do banco
cresceu 7,1% em 12 meses e 1,8%
no trimestre, alcançando R$
222,1 bilhões. Foi um crescimen-
to inferior ao apresentado pelo
B r a d e s c o, que também divulgou
seus números nesta semana.

Além de tentar selecionar me-
lhor a clientela, o banco tem se es-
forçado mais para renegociar com
a clientela operações de crédito
atrasadas. A carteira de operações

Receitas menores afetam resultado global da instituição
Sarah White
Reuters, em Madrid

Queda nas receitas líquidas
oriundas de empréstimos conce-
didos pelo S a n t a n d e r, maior ban-
co da zona do euro, colocaram em
relevo as dificuldades com que
ainda defrontam-se as instituições
antes da ampla avaliação de seus
ativos em toda a Europa pelo BCE.

O Santander, que tem depen-
dido da América Latina para
compensar seus problemas na
Espanha após uma recessão eco-
nômica e um colapso do merca-
do imobiliário, ficou aquém das
previsões de receitas por analis-
tas, pois uma diminuição na con-
cessão de crédito e baixas taxas
de juros reduziram as receitas
originadas dos empréstimos.

A receita líquida de juros, de

€ 19,7 bilhões, foi 14% menor do
que 12 meses atrás, abaixo das pre-
visões de analistas, que apontavam
para € 19,9 bilhões.

“Após vários anos de níveis ele-
vados de baixas contábeis e re-
forços de capital, o banco San-
tander está se preparando para
um novo período de crescimento
da lucratividade”, disse o presi-
dente da instituição financeira,
Emilio Botín , em declaração que
acompanhou os resultados.

O lucro líquido do Santander
em nove meses cresceu 77%, pa-
ra € 3,3 bilhões, coerente com as
previsões. O lucro em nove me-
ses em outros mercados impor-
tantes, como o Reino Unido, on-
de o banco está privilegiando
seu foco em clientes empresa-
riais, caiu — porém melhorou
em base trimestral.

Incertezas econômicas no Bra-
sil, onde o Santander obtém 25%
de suas receitas, também cobra-
ram seu preço. De qualquer for-
ma, o Santander disse ontem
que está numa posição muito
confortável para cumprir as ri-
gorosas regras de Basileia 3, que
serão postas em vigor progressi-
vamente a partir de próximo
ano e serão usadas pelo Banco
Central Europeu (BCE) como re-
ferência para aferir a qualidade
dos ativos em mais de 100 ban-
cos em toda a Europa.

Taxas de câmbio desfavoráveis
estão, em parte, por trás da que-
da da margem financeira do
Santander, um indicador acom-
panhado com interesse — na
forma de lucro derivado de em-
préstimos menos custos dos de-
pósitos —, mas a margem tam-

bém encolheu no Brasil.
“As preocupações permanece-

rão focadas especialmente no
esfriamento na América Latina,
não explicado inteiramente por
variações cambiais que, acredi-
tamos, as pessoas esperariam ser
o motor de retomada da lucrati-
v i d a d e”, diz o analista Benjie
Creelan-Sandford, do grupo
bancário Macquarie.

Os lucros dos bancos espa-
nhóis foram incrementados nes-
te ano por menores provisões
contra devedores duvidosos, de-
pois que, em 2012, foram obriga-
dos pelo governo a reservar di-
nheiro para cobrir perdas rela-
cionadas com um colapso no
mercado de imóveis residenciais
que durou cinco anos.

Apesar de sua grande investi-
da no exterior, o Santander tam-

Slim planeja comprar unidade do Standard Bank no Brasil
B l o o m b e rg

O grupo financeiro Inbursa
SAB, banco controlado pelo bilio-
nário Carlos Slim, está em nego-
ciações visando a compra da ope-
ração do Standard Bank Group
no Brasil por cerca de R$ 130 mi-
lhões (US$ 59,3 milhões), segun-
do pessoas com conhecimento
direto sobre as negociações.

Comprar um banco é a maneira
mais fácil de obter uma licença e
entrar no mercado brasileiro, disse
uma das fontes, que pediu anoni-

mato porque as negociações são
privadas. “O Standard Bank já
anunciou que sua estratégia é re-
duzir o capital fora do continente
a f r i c a n o”, anunciou ontem a em-
presa com sede em Joanesburgo
em um comunicado enviado por
e-mail. “Assim, não é de estranhar
que bancos internacionais que de-
sejem entrar no Brasil venham a
sondar as possibilidades junto ao
Standard Bank. Mas o banco não
comenta rumores de mercado.”

O Banco Standard de Investi-
mentos SA, como é conhecida a

unidade brasileira, tinha R$ 500
milhões em ativos no país em ju-
nho, 82% menos do que os R$
2,9 bilhões reportados um ano
antes, de acordo com dados do
Banco Central. O capital total so-
freu uma redução de 60%, indo
para R$ 130 milhões.

Slim, 73 anos e segunda pessoa
mais rica no mundo, possui uma
participação majoritária no In-
bursa, com sede na Cidade do Mé-
xico, no valor de US$ 9,67 bilhões,
de acordo com dados da Bloom-
berg. Arturo Elias, porta-voz de

Slim, recusou-se a comentar.
O Standard Bank, comandado

conjuntamente por Sim Tshaba-
lala e Ben Kruger, estabeleceu um
escritório em São Paulo em 1998
e chegou a empregar mais de 100
pessoas, de acordo com o site da
empresa. A unidade brasileira
operou com finanças estrutura-
das, comércio de metais, finan-
ciamento de commodities, ope-
rações de câmbio e negócios com
derivativos. Em 2011, o Standard
começou a reverter sua estraté-
gia de expansão em mercados

bém vem apostando pesado em
uma recuperação econômica na
Espanha, e recentemente adqui-
riu metade da maior operação de
financiamento ao consumo no
país pertencente à loja de depar-
tamentos “El Corte Inglés”.

Mas as famílias e pequenas
empresas ainda estão em difi-
culdades e o crédito está enco-
lhendo, inflando o volume de
empréstimos incobráveis dos
bancos como proporção de sua
carteira de crédito.

No fim de setembro, a inadim-
plência do Santander na Espanha
cresceu para 6,4% do total do crédi-
to concedido — quase o dobro de
2008 —, contra 5,75% de junho. O
executivo-chefe Javier Marin disse
que o nível poderia chegar a 7% até
o fim de 2013, para depois recuar
no decorrer do próximo ano.

emergentes e anunciou a venda
de ativos na Rússia, Turquia e Ar-
gentina para levantar dinheiro
para investir na África.

Em dezembro, o banco com-
pletou a venda de 80% de sua di-
visão argentina por cerca de
US$ 400 milhões para o Banco In-
dustrial e Comercial da China. O
ICBC, controlador de 20% do
Standard, está em expansão na
América Latina. A instituição es-
treou no Peru em novembro e re-
cebeu autorização para abrir um
banco no Brasil um mês depois.

Em cartões, banco avança em grandes redes
Carolina Mandl e Felipe Marques
De São Paulo

A credenciadora de cartões do
Santander Brasil, que captura o
meio eletrônico de pagamento
no varejo, começou, no terceiro
trimestre, a crescer puxada pelos
grandes varejistas.

“O banco antes só atuava com

pequenas e médias empresas. Ago-
ra, os números do terceiro trimes-
tre já começam a ter um impacto
de grandes negócios”, afirmou
Luiz Felipe Taunay Ferreira, res-
ponsável pela área relações com
investidores do banco.

“Estamos mais ativos nas gran-
des varejistas”, disse quando ques-
tionado por analistas se o banco vi-

de crédito renegociadas do banco
Santander somou R$ 12,897 bi-
lhões no mês passado, com um au-
mento de 10,6% ante junho e de
19,2% ante setembro de 2012.

A tentativa de recuperar os de-
sembolsos rendeu ao Santander
R$ 836 milhões entre julho e se-
tembro, uma cifra 120% maior do
que aquela obtida um ano antes.

A retração do resultado levan-
tou da parte dos analistas duran-
te teleconferência perguntas so-
bre quando o Santander voltará a
crescer no país. A crítica também
permeou relatórios: “O lucro do
Santander caiu pelo terceiro tri-
mestre consecutivo, alcançando
nova baixa desde a oferta inicial
de ações”, diz a equipe de análise

do Deutsche Bank.
Carlos Galán, vice-presidente

do Santander Brasil, disse aos
analistas que está mais confiante
que o banco iniciará uma recu-
peração “s u av e”. “Mas há alguns
pontos não tão previsíveis.”

Para o crédito, Zabalza afir-
mou a jornalistas que o cresci-
mento será um pouco maior do
que aquele obtido neste ano.
“Meu mandato no país é crescer
com rentabilidade”, diz o execu-
tivo que assumiu o Santander
Brasil em julho deste ano.

Os executivos do banco deixa-
ram claro, porém, que alguns seg-
mentos não devem apresentar ex-
pansão tão forte. No financiamen-
to ao consumo, os planos são de

manter a participação de mercado.
Em outros segmentos, porém, o
banco quer ganhar espaço. É o ca-
so do crédito consignado, cujo es-
toque teve retração em um ano, na
contramão dos concorrentes.

Em relação às agências, o banco
também mudou seus planos. Não
deve ampliar sua rede de 2.372
pontos. “A prioridade é fazer as
atuais agências mais rentáveis.
Queremos atingir o equilíbrio des-
ses investimentos”, disse Galán.

Neste ano até setembro, o banco
tinha 35 agências a menos do que
em dezembro. O banco não infor-
mou, porém, quantas estão apenas
passando por mudanças para pas-
sar a atender o público de mais alta
renda com a marca Select.

nha cortando a taxa de desconto
cobrada de lojistas (MDR, na sigla
em inglês) para atrair grandes no-
mes. Entre os grandes nomes que
conquistou recentemente, está a
varejista de brinquedos Ri Happy,
apurou o Va l o r .

A credenciadora de cartões do
Santander capturou um volume
financeiro de R$ 11,043 bilhões

em transações no terceiro tri-
mestre. Isso equivale a 5,3% de
participação de mercado no seg-
mento, sendo que a meta para o
fim de 2013 é de 7%. No mesmo
período de 2012, o volume cap-
turado foi de R$ 6,862 bilhões.

Durante a coletiva de divulga-
ção de resultados, Jesús Zabalza,
presidente do Santander, afirmou

que espera concluir nos próximos
dias a negociação com os atuais só-
cios da GetNet para comprar a fa-
tia da empresa gaúcha na joint
venture que os dois têm para cre-
denciamento de cartões. O banco
anunciou em julho a intenção de
compra. Segundo ele, uma parte
das negociações com a GetNet vai
envolver ações e outra dinheiro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Finanças, p. C12.




