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"O cavalo passou arriado duas vezes", disse o presidente do Banco ABN Amro Real, Fábio 
Barbosa, ao comentar a assinatura, ontem, do acordo de compra de do Banco Sudameris Brasil 
por R$ 2,293 bilhões ( 687,9 milhões de euros).  
 
O ABN Amro havia tentado comprar o Sudameris em 2001 mas perdeu a disputa para o Itaú, que 
desistiu quase um ano depois. Agora, o ABN Amro pagará pelos 94,57% das ações do Sudameris 
Brasil US$ 750 milhões, quase a metade dos US$ 1,44 bilhão que o Itaú chegou a acenar para os 
controladores do Sudameris, o grupo italiano Intesa. Além disso, apenas R$ 527 milhões serão 
pagos em dinheiro; os R$ 1,766 bilhão restantes serão em ações do Real, que darão aos italianos 
12,9% do Real.  
 
A aquisição não tira o ABN Amro do quinto lugar do ranking de bancos privados por ativos. Com o 
reforço dos R$ 16,1 bilhões em ativos do Sudameris, o ABN Amro Real chegará a R$ 53 bilhões, 
continuando atrás do Santander Banespa, que tem R$ 55,5 bilhões. Mas o novo banco somará R$ 
20,9 bilhões em crédito, R$ 21,5 bilhões em depósitos e R$ 18 bilhões em recursos 
administrados, números que o colocam em quarto lugar no ranking dos bancos privados, após o 
Bradesco, Itaú e Unibanco.  
 
"Crescemos nos pontos que nos interessam", disse Barbosa, informando que a fatia do banco no 
mercado de crédito cresceu de 7,4% para 10,8%; e em depósitos, passou de 6,7% para 9,2%. 
Além disso, o Sudameris reforça a base de clientes do ABN Amro Real, que passará a 6,2 milhões. 
O ganho foi expressivo especialmente no mercado paulista, onde o Sudameris tem 156 agências e 
o ABN, 266. "Essa é uma região que queríamos reforçar", disse do ABN Amro Real.  
 
Barbosa ressaltou que a aquisição confirma o compromisso do banco holandês com o Brasil, um 
dos seus três principais mercados no mundo todo - além da Holanda e dos Estados Unidos -, que 
já garante cerca de 18% do lucro mundial do ABN Amro. "Sempre dissemos que o Brasil não iria 
quebrar tanto que mantivemos as linhas. A aquisição confirma nossa confiança", afirmou. A 
compra será feita com recursos locais, provenientes dos resultados obtidos no país.  
 
O ABN Amro está no Brasil desde 1917, mas o grande salto foi dado em 1998 quando comprou o 
Banco Real por R$ 2 bilhões, e pouco depois, o Bandepe; em 2001, foi a vez do Paraiban.  
 
Já o Sudameris está instalado no Brasil desde 25 de agosto de 1910. Desde 2001, atribulada 
pelas perdas na Argentina, a Intesa manifestou a intenção de vender todas as operações na 
América Latina. No ano passado, teve que provisionar 1 bilhão de euros por causa das perdas na 
região. O banco brasileiro, que colecionou prejuízos em 1999 e 2000 e exigiu a injeção de US$ 1,2 
bilhão, já dava lucro e era o que maior interesse despertava. Mas a mudança do cenário 
internacional no ano passado obrigou a revisão dos preços. Depois que o Itaú desistiu, chegaram 
a participar da nova rodada de negociação o Bradesco e o Unibanco. A expectativa é que a 
operação esteja concluída até o final de junho.  
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