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Vinte e sete anos atrás, John
Reed, então vice-presidente exe-
cutivo do Citicorp, retornou de
férias com uma mensagem que
provocou uma revolução bancá-
ria.

No que ficou conhecido como
"memorando da praia", Reed es-
boçou o que na ocasião era uma
proposta chocante: os consumi-
dores seriam tão importantes pa-
ra o futuro do Citicorp quanto as
grandes empresas haviam sido
no passado.

"O negócio de banco de varejo
tem sido, na melhor das hipóte-
ses, um esforço secundário em
relação à área de corporate ban-
king", escreveu Reed, que viria a
presidir o Citicorp antes de fun-
di-lo com o Travelers Group de
Sanford Weill, em 1998, para
criar o Citigroup.

Ele prosseguiu: "Nossos esfor-
ços atuais refletem a convicção
de que nos próximos anos o ne-
gócio de varejo será fundamen-
tal para o Citicorp".

Agora, outras grandes institui-
ções estão apostando firme no
mesmo argumento. O apelo do
consumidor — mesmo o mais
humilde — cresceu durante o
atual bear market (termo que de-
signa um período de baixa para o
mercado de ações), que vem afe-
tando os retornos obtidos pelos
bancos na prestação de serviços
aos ricos e poderosos.

A maior aposta recente foi fei-
ta pelo HSBC, que no mês passa-
do concluiu a compra da Hou-
sehold International, uma insti-
tuição de crédito ao consumidor,

por US$ 14 bilhões. O negócio
significa que os dois maiores
bancos do mundo em valor de
mercado, o Citigroup e o HSBC,
se tornaram os maiores concor-
rentes na área de empréstimos
"subprime" dos Estados Unidos.

A concorrência inclui outros
gigantes financeiros como o
Wells Fargo e a GMAC-RFC, uma
financeira da General Motors.
Até mesmo o JP Morgan Chase
entrou no segmento "subprime"
ao comprar o portfólio de car-
tões de crédito da Providian Fi-
nancial.

Os tomadores de empréstimos
"subprime" não são necessaria-
mente pobres, mas possuem his-
tóricos de crédito manchados.
Nos EUA, eles representam um
mercado grande e crescente, re-
fletindo fatores que vão do rápi-
do ritmo de enxugamento das
empresas aos níveis elevados de
divórcios. No ano passado nos
EUA, os empréstimos imobiliá-
rios "subprime", que são sempre
utilizados para pagar outras dívi-
das, somaram cerca de US$ 250
bilhões a US$ 300 bilhões.

Nem todos os grandes ban-
queiros apreciam os emprésti-
mos "subprime". Ken Lewis,
chairman e principal executivo
(CEO) do Bank of America, o ter-
ceiro maior banco do mundo em
valor de mercado, vendeu ativos
subprime recentemente.

O Wachovia, quarto maior
banco americano em ativos, per-
deu bilhões de dólares nos anos
90 (quando era conhecido como
First Union) ao comprar uma ins-
tituição de crédito "subprime"
chamada Money Store.

A Conseco, uma seguradora

que pediu concordata no ano
passado, nunca se recuperou da
compra da Green Tree, uma espe-
cialista em empréstimos para a
compra de residências de baixo
custo.

Entretanto, a arrancada nos
serviços financeiros ao consumi-
dor parece virtualmente inevitá-
vel. Os mercados, e não os ban-
queiros, estão estabelecendo o
preço do crédito, especialmente
nos EUA. Os banqueiros precisam
olhar para outra área. eles podem
fazer empréstimos em situações
especiais difíceis de serem con-
duzidas pelos mercados, ou eles
podem se tornar distribuidores,
que vendem produtos financei-
ros ao invés de "fabricá-los".

O financiamento "subprime"
também oferece potencial para
grandes retornos. No ano passado,
as operações de financiamento ao
consumidor do Citigroup na Amé-
rica do Norte tiveram uma mar-
gem líquida de juro — a diferença
entre o custo dos empréstimos to-
mados por um banco e os emprés-
timos que ele concede — de 8,47%.
Em outras regiões do mundo, a
margem líquida de juro do Citi no
segmento de financiamento ao
consumidor foi de surpreendentes
21,14%.

Os grandes bancos têm vanta-
gem nesse tipo de negócio arris-
cado porque suas classificações
de crédito são elevadas e seus
custos para a tomada de emprés-
timos são baixos.

Eles também podem arcar
com os custos da moderna tecno-
logia que torna possível proces-
sar grandes volumes de informa-
ção sobre os consumidores e
atingi-los com mais eficiência.



A visão de Reed refletiu seu trei-
namento como engenheiro e sua
avaliação antecipada do potencial
da tecnologia no setor bancário.

No entanto, seu memorando
também destacou os perigos que
as grandes empresas enfrentam
quando mergulham com o mer-
cado. Os banqueiros deveriam su-
prir "as necessidades da família",
escreveu ele, "e criar um relacio-
namento saudável, positivo e di-
reto com o cliente". Com freqüên-
cia, disse ele, as tentativas de al-
cançar o cliente de varejo têm si-
do caracterizadas por "serviços e
produtos ruins, preços elevados e
outros pontos negativos".

O negócio de serviços financei-

ros ao consumidor ainda sofrem
com esses "outros pontos negati-
vos". Antes de ser vendida para o
HSBC, a Household pagou uma
multa de US$ 484 milhões para
encerrar acusações de que teria
lesado clientes, forçando-os a pa-
gar juros maiores que os combi-
nados. O Citigroup também pa-
gou uma multa de US$ 240 mi-
lhões para cobrir violações en-
volvendo a Associates First
Capital, uma financeira que ele
comprou em 2000.

Esses casos destacam outro
risco: na busca pelos financia-
mentos "subprime", os grandes
bancos atraem a ira dos defenso-
res do consumidor.


