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A Banca Intesa confirmou ontem que quer vender seu banco no Brasil, o Sudameris, ainda em 
2003, como previsto no plano trienal apresentado em setembro. O anúncio foi feito pelo 
presidente-executivo da instituição, Corrado Passera, durante encontro com analistas sobre os 
resultados do banco em 2002.  
 
As declarações de Passera desmentem o presidente do banco no Brasil, Yves Lejeune, que ao 
divulgar lucro de 2002 há duas semanas afirmou que o desejo da Intesa de vender o Sudameris 
havia diminuído. "O tempo passa, as estratégias mudam e a da Intesa parece que mudou", disse 
Lejeune, justificando com a melhora dos resultados em 2002. O lucro cresceu 23,9%, para R$ 
220,1 milhões no ano passado.  
 
Passera desmentiu: "No plano de negócios, previmos que a venda ocorreria em 2003 e não 
mudamos esta previsão. O banco brasileiro está dando bom resultado, mas a decisão de vendê-lo 
está confirmada", disse. Procurado ontem, Lejeune não retornou as ligações.  
 
Em novembro de 2002, a Intesa e o Itaú romperam negociações para aquisição do Sudameris 
pelo banco brasileiro, por falta de entendimento quanto ao preço. Inicialmente, o Itaú pagaria 
US$ 1,45 bilhão, considerando US$ 900 milhões em ágio sobre o valor patrimonial. Mas a 
desvalorização cambial tornou o preço alto demais e o contrato foi rompido, sem multa para 
nenhum dos lados. A negociação durou 11 meses.  
 
Depois do fracasso da negociação com o Itaú, vários bancos brasileiros já manifestaram interesse 
na compra e esperam uma resposta da Intesa, que até agora não foi dada. O Bradesco 
demonstrou interesse, assim como o Unibanco e o ABN AMRO. Mas ainda não se chegou à 
discussão de preço, que foi o motivo do fim da negociação com o Itaú. O Santander desmentiu 
recentemente estar interessado, apesar de rumores que surgiram no início do ano. Da parte da 
Intesa, há a preocupação de fazer um contrato que não permita a desistência do interessado mais 
tarde.  
 
A compra recente do BBV Brasil mostra que o padrão de preço mudou bastante: o banco foi 
vendido por US$ 600 milhões (R$ 2 bilhões) mais 4,5% de ações do Bradesco. Ou seja: 
dificilmente a Intesa obterá US$ 1 bilhão pelo Sudameris.  
 
O due diligence do BBV deve terminar esta semana e será fechado então o contrato. Além de 
montar uma "spanish desk" com o BBV, o Bradesco anunciou ontem ter criado uma "asian desk", 
em acordo operacional com o banco União Financeira Japonesa (UFJ), que tentará fechar 
operações com empresas japonesas e chinesas.  
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