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O Credit Suisse lançou ontem sua nova marca em escala mundial, para refletir a 
estratégia de banco global integrado e obter ganho de sinergia superior a US$ 1 
bilhão. Desde o começo deste ano, a instituição suíça passou a combinar as atividades 
de base - banco de investimento, private banking e asset management -, que antes 
eram unidades de negócios independentes uma da outra. 
 
Com isso, Credit Suisse suprime a marca First Boston, que era considerada um pouco 
da cultura financeira americana. Segue o exemplo do UBS, o outro grande banco suíço, 
que comprou SG Warburg em 1995, o Dillon, Read em 1997 e Painewebber em 2000, 
e eliminou gradualmente cada uma dessas marcas. 
 
O novo símbolo do CS é discreto, em formato de vela, referência ao logo em forma de 
clipper (veleiro rápido) da primeira companhia First Boston. Para a instituição suíça, 
isso representa dinamismo e inovação e deve sublinhar a orientação estratégica de 
banco integrado. 
 
A diretoria e o mercado esperam muito de banco único, que coloca em comum 
competências e experiência do conjunto da instituição. As estimativas são de que a 
criação de valor vai superar amplamente as despesas de introdução da nova marca e 
do logo, que teriam custado US$ 85 milhões. 
 
Segundo Walter Berchtold, CEO da divisão private banking, as sinergias vão 
representar ganhos de quase US$ 1 bilhão, sem contar US$ 460 milhões de redução de 
custos. Ele diz que se trata de estimativa prudente, considerando que as sinergias 
calculadas só representam 4% do total da renda e 3% das despesas. 
 
A estratégia de agrupamento de todos os serviços financeiros sob uma única marca 
(''one bank stratety") começou a ser montada em 1996-97 e ganhou força no rastro 
das dificuldades de banco-seguro em 2002, da seguradora Winterthur, com problemas 
de fundos próprios, e do Credit Suisse, que enfrentou problemas jurídicos nos EUA. 
 
Agora, a instituição suíça deixa claro que não vai fazer fusão de Wall Street com a 
Banhofstrasse (o centro financeiro de Zurique), e sim adaptar modelos de negócios 
que criem valor agregado. A diretoria reconhece que serão necessários pelo menos 
três anos para que os ganhos da integração sejam visíveis. 
 
O Credit Suisse tem forte ambição especialmente no private banking, onde é o terceiro 
do mundo, atrás apenas do UBS e da Merrill Lynch. Tem sob gestão fortunas de US$ 
500 bilhões de seus clientes privados. Atraiu US$ 10 bilhões só no terceiro trimestre 
do ano passado. 
 
A médio prazo, estima que o crescimento do mercado de private banking será de 7% 
na Ásia, 9% no Oriente Médio, 4% na Europa, 8% na América do Norte e 6% na 
América Latina e quer se expandir nesses mercados num ritmo maior. 
 
A médio prazo, o Credit Suisse quer ganhar US$ 2,3 bilhões no private banking e US$ 
780 milhões no corporate e no banco de varejo, segundo Berchtold informou à 
imprensa suíça. Com a nova marca, o CS lançou uma campanha publicitária mundial 
batizada ''Novas Perspectivas. Para Você''. 
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