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Sonia Racy

Diferentemente do Itaú, que,
com a compra do BankBos-
ton, abriu novas portas na
América Latina, o Unibanco
não aposta na internacionali-
zação do sistema de varejo fi-
nanceiro. “O conceito do ban-
co varejista global ainda care-
ce de comprovação”, observa
Pedro Moreira Salles, presi-
dente executivo do Unibanco,
que recebeu o Estado, na sex-
ta-feira, para uma de suas ra-
ras entrevistas, não concor-
dando com as previsões do
mundo globalizado de que o
sistema financeiro, no futuro,
será concentrado em 20 a 30
instituições transnacionais do-
minantes. “O varejo é um ne-
gócio essencialmente local e,
pelo mundo afora, as maiores
instituições continuam geral-
mente sendo administradas lo-
calmente, como é o caso no
Brasil.” Terceiro banco no ran-
king do sistema financeiro bra-
sileiro, a busca do Unibanco
não é exatamente a de ser o
maior, mas sim o mais rentá-
vel, por meio de um processo
simultâneo de crescimento or-
gânico e redução de custos
em diversas áreas. E, pelo que
os recentes números do balan-
ço do primeiro trimestre divul-
gado semana passada mos-
tram, o banco trilha este cami-
nho com sucesso: o aumento
do lucro do Unibanco foi de
30% na comparação com o pri-
meiro trimestre do ano passa-
do. A seguir, trechos de sua
entrevista, de quase duas ho-
ras, na sede do Unibanco em
São Paulo.

A que o sr. atribui o crescimento
de30%do lucrodoUnibancones-
te primeiro trimestre do ano?
A várias coisas. Estamos vi-
vendo um cenário de expan-
são de crédito. No Unibanco, o
crédito cresceu na média 20%,
o crédito de pessoas físicas
cresceu cerca de 25% e o do
cartão de crédito, mais de
50%. Mantivemos um proces-
so de controle rigoroso de cus-
tos, tanto assim que o banco
não teve aumento de despesas
na comparação de 2004 com
2005. E conseguimos crescer
em diversos mercados.

A expansão do crédito é contradi-
tória com a atual política monetá-
ria?
Quando a política monetária é
contracionista, a expansão de
crédito vai na contramão do
efeito desejado. Hoje, com a ta-
xa de juros caindo, as politicas
teoricamente convergem. O fa-
to é que o crescimento de cré-
dito no País, nos últimos anos,
foi muito forte e acelerado.

Isso é positivo?
Certamente, pois dá acesso a
bens de consumo a quem não
tinha esse acesso anteriormen-
te. Porém, há que se tomar cui-
dado com os riscos do excesso
de crédito. E isso já aparece
nos balanços dos bancos: há
uma certa deterioração do cré-
dito pessoa física. O Unibanco
até se antecipou a isso e as nos-
sas financeiras, no último tri-
mestre de 2005, reduziram o
grau de aprovação de crédito
de maneira importante.

O governo brasileiro é o maior to-
mador de crédito noPaís. Aomes-
motempo, taxaosbancospesada-
mente.OTesouroNacionalésócio
dos bancos que atuamnoBrasil?
Certamente. É só lembrar da
cunha fiscal, da cobrança de
PIS, Cofins, IOF, ISS, Imposto
de Renda. Existe uma distor-
ção tributária que não se res-
tringe aos bancos: a existência
de impostos sobre faturamen-
to. Assim, a legislação brasilei-
ra acaba distorcendo brutal-
mente a alocação de recursos,
encarecendo a atividade das
empresas como um todo e esti-
mulando a informalidade. De
alguma maneira, a decantada
reforma fiscal terá que aconte-
cer. O Brasil está perdendo
competitividade de maneira
acelerada. Acabo de voltar de
Israel e Turquia. Ambos têm
propostas agressivas de redu-
ção de impostos para o setor
corporativo. O Brasil está na
via oposta.

O lucro dos bancos brasileiros é
grande o suficiente para permitir
que eles se tornem internacio-
nais?
O valor de mercado dos ban-
cos brasileiros já os coloca em
patamares de bancos médios,
seja na Europa ou nos Estados
Unidos. Para que se tenha
uma idéia, prepararam uma lis-
ta das 500 maiores empresas
mundiais e o Unibanco apare-
ceu entre os 350 maiores. É
uma evolução notável se lem-
brarmos que esta é uma insti-
tuição que nasceu em Poços de
Caldas, há mais de 80 anos. A
consolidação do sistema brasi-
leiro foi rápida. O grande mo-
mento da consolidação brasilei-
ra se deu nos anos 90, no perío-
do que vai da compra do Ban-
co Nacional até, eu diria, a ven-
da do Banespa, em cinco anos.
O Unibanco tinha 400 agên-
cias e 800 mil clientes antes
dessa consolidação. Agora, te-
mos 1.600 pontos próprios e
base de clientes superior a 20
milhões. Os bancos de hoje são
muito diferentes dos de dez
anos atrás, apesar das marcas
serem asmesmas. Já a interna-

cionalização depende da estra-
tégia de cada um.

Há quem diga que o futuro do se-
tor financeiro será a concentração
em20 a30 grandes bancos trans-
nacionais. O sr. acredita nisso?
Não. Não é fácil competir com
um grande varejista local. As
dificuldades são evidentes. O
varejo é um negócio essencial-
mente local e, pelo mundo afo-
ra, asmaiores instituições con-
tinuam geralmente sendo ad-
ministradas localmente, como
é o caso no Brasil. O conceito
do banco varejista global ain-
da carece de comprovação.

ÉessencialparabancoscomoUni-
banco se expandirem pela Améri-
caLatina?Énecessáriose interna-
cionalizar?
Não. A vantagem comparativa
de um banco como o Unibanco
é no Brasil. Não teríamos ne-
nhuma vantagem comparativa
na Argentina, no México, no
Chile, e muito menos na Euro-
pa. Porque não conhecemos o
mercado, porque a alocação
de capital necessária para se
manter competitivo por aqui é
muito grande e porque no seu
próprio país você consegue
atrair os melhores talentos, já
que as pessoas querem estar
próximas do centro de decisão.
Temos capacidade de crescer
por muitos e muitos anos de
maneira acelerada por aqui e
não temos nenhuma intenção
de desviar nosso foco desse
mercado.

Vocês já tiveram sócios estrangei-
ros minoritários, como agora tem
o Itaú com o Bank of America.
Qual a vantagem?
A relevância da participação
de sócios no capital depende
muito do que eles te trazem.
Há operações, como a que fize-
mos com o AIG, que entrou no
capital da nossa seguradora.
Ela nos trouxe um volume de
produtos, de capacidade atua-
rial e de transferência de co-
nhecimento que permitiu à se-
guradora se desenvolver de
maneira muito acelerada. Co-
meçamos essa parceria com

2% domercado em 1997, 1998 e
hoje temos 9%. Há outras, co-
mo já aconteceu com oUniban-
co, quando se paga por uma
aquisição com ações. Se você
não encontra espaço para ex-
trair benefícios adicionais des-
sa relação, eventualmente es-
se sócio acaba querendo dar li-
quidez à sua posição e sai do
capital. No ano passado, o Uni-
banco ofereceu ao mercado
20% do seu capital porque tive-
mos a saída do Commerzbank
e da Caixa Geral do Depósitos,
que era acionista do Bandei-
rantes e que recebeu nossas
ações quando o compramos.
Aliás, uma operação muito pa-
recida com essa do Itaú e
BankBoston.

A compra do BankBoston acabou
levantando alguns rumores sobre
uma associação do Unibanco. Há
algumaverdade nisto?
Esse tipo de rumor é evento re-
corrente em minha vida. Toda
vez que acontece algum pro-
cesso de compra ou fusão, apa-
recem os especialistas, entre
aspas, de mercado, levantan-
do essa hipótese do Unibanco
ser negociado. Eles substi-
tuem minha hierarquia de va-
lores, prioridades e princípios
pelas deles, e decretam a ven-
da do banco. Fazer o que, né?
Estamos em rota de cresci-
mento acelerado, consistente,
e temos um projeto amplo de
participar cada vez mais do
crescimento desse País. Que o
Unibanco é um ativo desejado
pelos bancos internacionais,
não tenho a menor dúvida.
Existe um pequeno percalço,
porém: os bancos brasileiros
têm controladores – e o pro-
cesso decisório não reflete sim-
plesmente o desejo de even-
tuais adquirentes. O Unibanco
está seguindo o seu caminho e
continuará nesta rota. Não es-
tamos, como nunca estivemos,
à venda. Mas não me iludo: os
“especialistas” não vão desapa-
recer assim de repente.

Há três bancos privados no Brasil
brigando pela liderança: Brades-
co, Itaú e Unibanco. Ser maior é

ser omelhor?
Esse ranking tem valor, é
bom ser o primeiro. Mas o re-
torno sobre o patrimônio não
decorre diretamente da di-
mensão do banco. O nosso ob-
jetivo é ser o banco de melhor
retorno sobre o patrimônio e
nós vamos chegar lá. Quando
se olha para outros mercados,
não são os maiores que têm o
melhor resultado – são os
mais eficientes. Estamos nu-
ma trajetória ascendente há
oito trimestres consecutivos.
O que estamos perseguindo é
fundamentalmente a rentabili-
dade.

Aexpectativadequeodéficit ame-
ricano vai atrapalhar o crescimen-
to mundial se dá há anos e nada
acontece. O mundo cresce sem
pressão inflacionária. Até quan-
do?
Estamos nummomento curio-
so, com aumento expressivo
do preço das commodities, co-
mo não se via há mais de trin-
ta anos, e o mundo crescendo
de forma aparentemente sus-
tentável, com a China ditando
boa parte desse ritmo. Mas
existe o sério desequilíbrio
das contas americanas. Prevê-
se, há algum tempo, que esse
processo será interrompido
de maneira abrupta. Não

acredito. Na realidade, ape-
sar dos problemas fiscais pon-
tuais, o que é diferente hoje é
o entendimento de que a nor-
malidade exige contas públi-
cas equilibradas, e que esse é
um objetivo a ser perseguido
sempre que possível, como foi
o caso no período Clinton nos
EUA ou da Irlanda nos últi-
mos 20 anos. No passado, ha-
via uma maior complacência
ideológica com os déficits fis-
cais. Some-se a isso os ga-
nhos de eficiência e reputa-
ção dos Bancos Centrais, pois
tecnologias foram incorpora-
das em termos de política mo-
netária.

TambémnoBrasil?
O Brasil é um dos países que
lidera esse movimento e isso
faz com que as expectativas
de inflação hoje sejam muito
mais contidas. Existe uma
convergência coordenada pe-
los BCs que, se não eliminou,
diminuiu muito o fantasma in-
flacionário. Mas não se pode
ter um crescimento contínuo
do preço de commodities e
manter um crescimento acele-
rado, com inflação baixa.
Acredito que o ajuste possa
passar por uma desvaloriza-
ção da moeda americana e
por uma redução da taxa de
crescimento da China sem
grandes rupturas.Agora, pre-
ver quando isso vai aconte-
cer, não está no campo da pos-
sibilidade teórica.

O mundo precisa rever suas teo-
rias econômicas vigentes?
Ao contrário. Sabe-se cada vez
mais sobre políticas fiscal e
monetária, sobre o equilíbrio
das contas públicas e seu efei-
to benéfico sobre crescimento
e inflação. Acho que a ciência
econômica, diferentemente de
uma certa percepção, evoluiu
muito; o difícil é conseguir in-
troduzir racionalidade no deba-
te público. Trazer racionalida-
de para a gestão de países e de
governos é um trabalho árduo,
demorado.

PorqueoEstadobrasileiro,histori-
camente,nãoconseguecaberden-
tro de suas contas ?
Não há uma explicação só.
Existem, entre outras, o enges-
samento das despesas e tam-
bém o problema do sistema po-
lítico brasileiro, que dificulta a
geração de maiorias dentro
do Congresso que permita al-
terar o que precisa ser altera-
do. Claramente, houve sem-
pre demanda pormaior despe-
sa, o que levou o Estado a ex-
trair da sociedade mais recur-
sos por meio de impostos.Te-
nho a impressão de que esta-
mos não só gerando mais tri-
butação de toda natureza,
mas, com isso, criando distor-
ções alocativas brutais, que di-
minuem a capacidade compe-
titiva do País. É inviável conti-
nuar nessa trajetória. O Brasil
está precisando de uma reen-
genharia do Estado. ●
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INTERNACIONALIZAÇÃO: “O conceito do
banco varejista global ainda carece
de comprovação”

DESEQUILÍBRIO: “O que o Brasil está pre-
cisando hoje é de uma reengenharia
do Estado”

Presidente-executivo não vê vantagem na internacionalização e diz que a melhor estratégia é ser eficiente

ESTRATÉGIA: “O Unibanco está seguin-
do o seu caminho.Não estamos nem
nunca estivemos à venda”

ENTREVISTA

‘Há que se tomar
cuidado com os
riscos do excesso
de crédito’

‘Brasil gera
tributação de toda
natureza e perde
competitividade’

AVANÇO-SegundoPedroMoreiraSalles, aexpansãodasoperaçõesdecréditoajudouaelevaro lucrodoUnibancoem30%

PedroMoreiraSalles ,Presidente-executivodoUnibanco
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