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ComoBoston, bancomantém2º lugarno setor

Itaúconfirma:vaicrescernaAL
BANCOS

Sem citar BankBoston, cuja compra estaria sendo negociada, comunicado fala em expansão no País e na região
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TRIÂNGULO–Na transação, oBankofAmerica,donodoBoston, ficarácom10%dasaçõesdo Itaú

Renée Pereira

OBanco Itaú confirmou ontem
que estuda a expansão de suas
operaçõesnoBrasilenaAméri-
ca Latina e, apesar de não citar
o nome do BankBoston, sinali-
zou ao mercado que a negocia-
çãodecomprapodeserconcluí-
da embreve. Emcomunicado à
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), a instituição afir-
mou que “neste momento não
há nenhum acordo ou contrato
firmado e que comunicará ime-
diatamenteaconclusãodequal-
quer negociação”. Agora, qual-
querdivulgaçãoseriaprematu-
ra, afirmam os diretores Alfre-
doEgydio Setubal eHenri Pen-
chas, em fato relevante aomer-
cado financeiro.
Osprimeirosrumoresdeque
o Itaú estaria em negociação
com o Bank of America (BofA)
para a compra dos ativos do
BankBoston no Brasil, Chile e
Uruguai surgiram na semana
passada e ficaram mais fortes
na quinta-feira, antes do feria-
dodeTiradentes (oBofAé con-
trolador do Boston). Ontem, os
boatos ficarammais fortescom
o comunicado enviado à CVM.
A princípio, a instituição divul-
gounotaà imprensaafirmando
apenas que não comentaria ru-
mores. Mais tarde, no entanto,
foi chamada a dar explicações
aomercado financeiro.
Segundo informações, antes
de Itaú, o Santander teria sido
consultado pelo BofA sobre
uma possível aquisição. “Havia
umacordodeéticaentreosdois
bancosnoMéxicoquedavapre-
ferência ao Santander, no caso
devendadosativosdoBankBos-
ton”,afirmouoanalistadoInsti-
tuto de Ensino e Pesquisa em
Administração (Inepad) Edson
Carminatti.Mas, segundoele,o
banco espanhol não teria de-

monstrado interesse pela ope-
raçãoeo Itaúentrouna jogada.
Deacordocomfontes,anego-
ciação entre Itaú e BofA teria
ocorrido apenas no exterior,

sem que o comando do Boston
no Brasil soubesse, o que teria
surpreendido todos na institui-
ção. O preço, conforme analis-
tas,seria2,8vezesopatrimônio

do Boston, ou seja, algo próxi-
modeR$2,5bilhões–valorcon-
sideradoaltoparaasoperações
da instituição no Brasil, afir-
mouopresidentedaAustinRa-

ting,EriveltoRodrigues.Segun-
do ele, oBancoReal foi adquiri-
do pelo ABN Amro anos atrás
pelomesmovalor.Aexplicação
do economista é que boa parte
dos clientes de alta renda do
BankBoston já tem conta em
bancos como Itaú e Bradesco.
No total, a carteira da institui-
ção conta com 150 mil clientes,
afirmaRodrigues.
Ele destaca que o volume de
ativos administrado pela Asset
Management do BankBoston
está em torno de R$ 27,7 bi-
lhões. Em relação aos depósi-
tos, o valor está em torno deR$
4,7 bilhões.
Conforme as informações
que circulam no mercado, o
Itaú teria oferecido suas ações
preferenciais comopagamento

aoBofA.Assim, o banco ameri-
cano passaria a deter até 10%
do capital total do Itaú, segun-
domaiorbancoprivadodoBra-
sil. Além disso, o BofA teria o
direito de indicar um membro
ao Conselho de Administração
doItaú.Aoperação, segundoas
fontes, será votada numa as-
sembléia marcada para ama-
nhã.Naocasiãodeveserdiscuti-
dooaumentodecapitalparaes-
sa aquisição.
Coma transação entre Itaú e
BofA, voltaram a surgir rumo-
res nomercado sobre umapos-
sível venda doUnibanco.Desta
vez o comprador seria oHSBC.
Masobancobrasileirofezques-
tãodenegar todo tipodeopera-
ção de venda de controle. ● CO-

LABOROU: SILVIA FREGONI

●●●Mesmo com a eventual com-
pra do BankBoston pelo Itaú,
o ranking das maiores institui-
ções financeiras do País não
seria alterado, segundo levan-
tamento da Austin Rating.
Com a aquisição, o volume de
ativos saltaria de R$ 151 bi-
lhões para R$ 173 bilhões, ain-
da abaixo de Banco do Brasil,
Bradesco e Caixa Econômica
Federal. O total de depósitos

atingiria R$ 54,6 bilhões e a
carteira de crédito, R$ 69 bi-
lhões. Entre os privados, o
Itaú continuaria em segundo
lugar, atrás do Bradesco. Mas
segundo o Banco Central, que
considera apenas os dados do
controlador, e não do grupo, o
Itaú tomaria do Bradesco a
posição de maior banco priva-
do do País.

Na opinião do presidente

da Austin Rating, Erivelto Ro-
drigues, o BankBoston não
tem tantos atrativos que mere-
çam um valor tão grande pe-
los seus ativos. Outros analis-
tas, no entanto, discordam da
opinião. “O banco cresceu mui-
to em ‘middle market’, tem
uma concentração de alta ren-
da e um número bom de depó-
sitos”, diz o analista João Au-
gusto Salles, da Lopes Filho.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2006. Economia. p. B8. 




