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O comando do HSBC no Brasil está mudando de mãos. No começo de outubro, o atual vice-
presidente, Emilson Alonso, vai se tornar oficialmente o principal executivo do banco no País 
(assumindo o cargo que, em inglês, se chama chief executive officer, CEO). Hoje, o inglês Michael 
Geoghegan, que comanda a instituição desde 1997, acumula os postos de CEO, presidente no 
Brasil e diretor-geral para a América do Sul. Estes dois últimos cargos vão continuar com 
Geoghegan até o fim do ano, quando será escolhido um executivo do quadro internacional do 
HSBC para ocupá-los. O destino de Geoghegan ainda não está definido.  
 
O desafio de Alonso, que vai tocar o dia-a-dia do banco, será consolidar e fazer o HSBC crescer no 
País. Quando o banco inglês entrou no Brasil, em 1997, assumindo as operações do Bamerindus, 
alguns analistas vaticinaram que haveria uma revolução no sistema bancário brasileiro. Os juros 
cobradas cairiam brutalmente e a concorrência seria muito pesada. As profecias, porém, 
acabaram não se concretizando. Os ativos do HSBC aumentaram de R$ 13 bilhões em 1997 para 
R$ 22,9 bilhões em junho deste ano, mas o banco está longe de ser um gigante. Segundo 
números do BC, o HSBC é a nona maior instituição privada do País.  
 
Alonso, um paulistano de 48 anos do Belém, diz que vai manter a estratégia adotada nos últimos 
anos, dando prioridade ao crescimento orgânico no varejo, ou seja, privilegiando a abertura de 
novas agências e conquista de novos clientes pessoas físicas e pequenas e médias empresas, e 
não aquisições. “Mas isso não quer dizer que não faremos compras”, afirma ele, lembrando que o 
HSBC arrematou em fevereiro a área de gestão de recursos de terceiros do Bank of America e 
está no páreo na disputa pelo inglês Lloyds TSB. Na gestão de Geoghegan, o HSBC não mostrou 
grande apetite por aquisições. O banco incorporou os ativos do CCF e do Republic New York no 
Brasil, mas porque essas instituições foram compradas pela matriz do HSBC. O banco não teme 
perder competitividade devido à falta de escala? “Quando se analisa algumas aquisições ocorridas 
nos últimos anos, concluo que os valores pagos não compensavam, pelo menos para nós, porque 
foram muito elevados”. Segundo ele, o banco está satisfeito com a estratégia adotada até hoje. 
“Nós podemos ser um pouco mais lentos, mas mantemos um crescimento com consistência, 
dando passos sempre na mesma direção”, diz Alonso. Ele lembra que alguns estrangeiros “fizeram 
muito barulho, mas hoje estão tirando o pé do País”, enquanto o HSBC “continua por aqui” e 
pretende aumentar os negócios no Brasil.  
 
O lucro do do HSBC no primeiro semestre ficou em R$ 113,3 milhões, com uma rentabilidade 
anualizada sobre o patrimônio líquido de 16,3%, resultados não muito animadores. Segundo 
Alonso, uma inadimplência alta de pessoas físicas pressionou o desempenho. Além disso, ele 
aponta as despesas com a grande estrutura do banco e o fato de que os ganhos de tesouraria são 
menores numa instituição de varejo. “Mas espero que a rentabilidade fique próxima de 20% no 
acumulado deste ano.”  
 
E por que o HSBC não derrubou os juros cobrados no País, como muitos esperavam? “Os juros 
não são altos porque os bancos querem. Há a questão da dificuldade de executar garantias, da 
inadimplência, dos compulsórios e dos impostos, fatores que elevam as taxas”, diz Alonso, que 
desde o começo do mês toca algumas das atividades que eram de Geoghegan.  
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