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Bank of America, controlador do Boston, receberá pagamento em ações e passará a deter 
5,8% do capital do Itaú 
 
A compra do BankBoston pelo Itaú, por US$ 2,2 bilhões, anunciada ontem, foi considerada 
pelo mercado um casamento perfeito -tanto que as ações do Itaú subiram 4,1% ontem. Desde 
que ficaram mais fortes os boatos sobre a negociação, há 15 dias, os papéis do banco 
valorizaram-se 7,7%. 
 
Pelo acordo assinado na segunda-feira entre o Itaú e o Bank of America, controlador do 
Boston, não entrará dinheiro na operação. O Bank of America receberá 68,518 milhões de 
ações do Itaú, passando a deter 5,8% do capital total do segundo maior banco privado do 
país. 
 
Além das operações do BankBoston no Brasil, o Itaú terá preferência na aquisição das 
operações do banco americano no Uruguai e no Chile, conforme prevê o acordo. A opção de 
compra dessas unidades deverá ser exercida em até 90 dias, e a aquisição tem de ser 
aprovada pelos bancos centrais daqueles países. 
 
Na opinião de analistas, o negócio mostra que o setor bancário brasileiro -graças à sua alta 
rentabilidade- passou a ser um importante "player" regional. Ao adquirir o Boston, controlado 
pelo Bank of America, o Itaú se credencia a competir com o Santander na região, diz um 
analista. O Santander é líder na América Latina com 28 milhões de clientes. 
 
Para o presidente do Itaú, Roberto Setubal, entretanto, o foco do conglomerado continua 
sendo o mercado brasileiro. "Temos espaço para continuar crescendo no país, mas vemos que 
as unidades do BankBoston no Chile e no Uruguai são uma oportunidade para estarmos 
presentes também nesses mercados", disse. Mas Setubal não descartou a possibilidade de "um 
dia o Itaú ter uma internacionalização maior". 
 
Ao anunciar a assinatura do acordo com o Bank of America, Setubal não escondia sua 
satisfação -que contrastava com o semblante desolado de Geraldo Carbone, presidente do 
BankBoston Brasil. Segundo analistas de mercado, Carbone travou uma batalha titânica para 
evitar a venda do banco e convencer os controladores que a operação brasileira era viável. 
 
Ontem mesmo Carbone anunciou aos seus 4.800 funcionários que o banco está trocando de 
mãos. Hoje ele almoça com Setubal, na sede do Itaú, para começar a desenhar a transição. No 
mercado, já se comenta que a consolidação dos dois bancos deverá resultar na demissão de 
um terço do pessoal do Boston. 
 
Setubal, entretanto, diz que "a intenção é aproveitar o máximo de funcionários do 
BankBoston". Ele diz que pretende manter o pessoal das agências, aproveitar o "turn-over" 
natural do Itaú para incorporar funcionários do Boston, mas admitiu que o número de 
funcionários, no final, não será igual à soma do contingente atual dos dois bancos. 
 
Agências 
 
As agências do Boston serão mantidas, segundo Setubal, mas passarão a ostentar a marca 
Itaú. "O negócio não incluiu a compra da marca BankBoston que deverá sair do mercado 
brasileiro a partir de 2007", informou. 
 
Antes de ser oficialmente sacramentada, a incorporação das operações do BankBoston no 
Brasil pelo Itaú precisará do aval do Banco Central. As duas instituições têm, a contar desta 
terça-feira, 15 dias para encaminhar todos os detalhes do negócio para análise dos técnicos do 
BC. O diretor de Normas da instituição, Alexandre Tombini, foi avisado informalmente, ontem 
pela manhã, que o acordo estava selado. 
 



Leia mais 
 
Mercado vê caso particular, e não consolidação  
 
O negócio fechado entre o banco Itaú e o Bank of America não significa uma retomada do 
processo de consolidação bancária no país. "Este foi um caso particular em que o Bank of 
America não vende ativos, mas busca uma parceria e uma presença no mercado brasileiro, a 
exemplo do que fez no México e na China", diz Roberto Setúbal, presidente do Itaú. 
 
Segundo ele, há poucos bancos no mercado local e seus acionistas não estão dispostos a 
vendê-los. Nas últimas semanas, entretanto, uma profusão de boatos circularam no setor 
dando conta de que outras transações estariam sendo armadas. 
 
O UBS (União de Bancos Suíços) estaria negociando a compra do Pactual, segundo diversas 
fontes do mercado. Outros bancos de varejo - de médio e grande porte - também estariam 
sendo analisados por bancos estrangeiros. 
 
Alguns especialistas, entretanto, dizem que não há um cenário favorável à consolidação 
bancária. Com o processo de queda dos juros e estabilidade econômica, a tendência é a 
expansão do setor bancário e cada instituição busca crescer organicamente, ampliando seus 
próprios negócios. 
 
O setor trabalha na perspectiva de o Brasil tornar-se "investment grade" (grau de 
investimento) e, quando isso ocorrer, acredita-se que os bancos estrangeiros presentes no 
país melhorarão sua capacidade de competir, pois podem oferecer aos clientes acesso ao 
mercado internacional. Nesse sentido, parcerias como a firmada entre Itaú e Bank of America 
ganharão importância.  
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 3 maio 2006, Dinheiro, p. B15. 


