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Com o Fleet, o BofA é o segundo banco dos EUA. O Bank of America (BofA) confirmou a 
assinatura de um acordo para a compra do FleetBoston Financial, por cerca de US$ 47 bilhões. A 
operação - que o transforma no segundo banco americano (o primeiro é o Citi) - prevê o 
pagamento de US$ 45 em ações do BofA por título unitário do FleetBoston, o que representa um 
ágio de 40% sobre o preço dos papéis. 
 
No Brasil, onde o Fleet atua sob a marca BankBoston, o negócio deverá produzir mudanças 
estratégicas no mercado bancário. Tal como outros bancos estrangeiros, o BofA tinha decidido, no 
início do ano, reduzir sua presença no Brasil e na Argentina, dois de seus principais mercados na 
América Latina - como aconteceu com o inglês Lloyds, que acaba de transferir sua operação 
brasileira para o conterrâneo HSBC. E o próprio FleetBoston - segundo se comenta no mercado 
financeiro - não parecia satisfeito com o desempenho de suas subsidiárias latino-americanas. 
 
Mas o BofA pode voltar agora com toda a força. "O Bank of America enfrentou, no passado, 
problemas de natureza operacional, especialmente na área de asset management, enquanto o 
BankBoston tem uma história diferente no Brasil", afirmou Geraldo Carbone, o executivo brasileiro 
que preside o BankBoston. "Ou por uma infelicidade no modelo ou pela escolha dos parceiros, o 
BofA teve uma trajetória não muito bem-sucedida, mas nunca viu o País como um risco a ser 
evitado." 
 
Para Carbone, o fato de o BofA ter atuação global leva o conglomerado financeiro (que passa a 
deter US$ 1 trilhão de ativos e quase 10% dos depósitos do mercado norte-americano) a buscar a 
pulverização dos riscos. 
 
"Não dá para não ter uma grande área internacional para diversificar fontes de ativos e depósitos, 
e países como Índia, China, Rússia e Brasil têm potencial enorme de crescimento", reforçou 
Carbone. 
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No primeiro semestre, o BankBoston Brasil apurou lucro líquido de R$ 237 milhões, um 
incremento de 13% sobre o resultado obtido em igual período no ano passado. O retorno 
anualizado sobre o patrimônio foi de 21%. Assim como no Bank of America, mesmo que por 
razões distintas, os ativos do banco também encolheram no Brasil, o que suscitou rumores de que 
a instituição, depois do inglês Lloyds TSB, seria a próxima a fazer as malas e sair do País. 
 
No fim de junho, os ativos do banco somavam R$ 19,6 bilhões, 34% menos em relação aos R$ 
29,8 bilhões registrados em igual período em 2002. O presidente do BankBoston no Brasil, 
Geraldo Carbone, justifica o decréscimo pela redução das linhas de crédito para os países 
emergentes, em face à posição mais conservadora assumida pelos estrangeiros em meio à 
sucessão presidencial. Segundo o executivo, a sangria foi estancada e, hoje, não há mais pressão 
dos acionistas para reduzir ativos no País. 
 
"O aumento da base de capital deixa o banco mais forte e dá conforto aos acionistas para 
aceitarem maior exposição, principalmente se o risco continuar caindo." A manutenção da marca 
BankBoston no País ainda é incerta. "Se percebemos que a marca BankBoston é forte o suficiente, 
pode ser mantida."  
 
Em março, o BofA confirmou sua inclinação a reduzir a operação brasileira ao negociar com o 
HSBC Bank Brasil a transferência da carteira de R$ 2,2 bilhões em fundos de investimento que 



administrava. O banco norte-americano, que tem atividades no Brasil e na Argentina há meio 
século, já havido decidido, no início do ano, finalizar as atividades locais de empréstimos e de 
operações nos mercados de capitais da região. 
 
O BankBoston, por sua vez, em março de 1999 fundiu-se com o Fleet Financial Group, dando 
origem à FleetBoston Corporation. Em outubro de 2000, o FleetBoston adquiriu o Summit 
Bancorp, passando a contar com ativos de cerca de US$ 200 bilhões e uma carteira de 20 milhões 
de clientes, em mais de 20 países. A rede alcança 1,5 mil agências, concentradas nas regiões da 
Nova Inglaterra, Nova York e New Jersey. 
 
Lucro de US$ 10 bi  
 
A operação combinada do Bank of America com o FleetBoston gerou, nos nove primeiros meses 
do ano, lucro de US$ 10 bilhões. O principal executivo do FleetBoston, Charles K. Gifford, será 
chairman da nova companhia. Kenneth D. Lewis, chairman e principal executivo do Bank of 
America, será o principal executivo da empresa combinada, mantendo seu escritório em Charlotte, 
onde se situará a matriz do conglomerado. 
 
O banco comprador espera que o negócio, aprovado pelos conselhos administrativos das duas 
instituições bancárias, seja fechado no primeiro semestre de 2004. A Banc of America Securities, 
o Goldman Sachs Group e o Morgan Stanley assessoraram a transação. "Trata-se de uma rara 
oportunidade para fusão com o Fleet", disse Lewis, acrescentando que comprar o sétimo maior 
banco dos Estados Unidos dá ao Bank of America uma posição de liderança nos estados de 
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e Nova Jersey, assim como uma poderosa plataforma 
no setor de varejo em Nova York, New Hampshire e Maine. 
 
O Fleet mantém operações na Nova Inglaterra e na região nordeste, enquanto o Bank of America 
possui o grosso de suas atividades no sul, oeste e meio-oeste dos Estados Unidos. 
 
"Sob perspectivas mais amplas, estamos construindo uma empresa com a maior capacidade de 
todos os tempos em nosso país para prestação de serviços financeiros para mais norte-
americanos." 
 
Com a fusão, o Bank of America, passa a deter 9,8% dos depósitos bancários nos Estados Unidos 
e terá a primeira, segunda ou terceira maior fatia de mercado em 21 dos 29 estados onde irá 
operar. O banco enfatizou que, uma vez finalizado o negócio, passa a ter significativas 
participações de mercado em 21 das 30 maiores áreas metropolitanas do país.kicker: Ainda não 
se sabe se o Bank of America vai manter no Brasil a marca BankBoston 
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