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Bankinter paga 175 milhões pelos
negócios do Barclays em Portugal
Décimo maior banco espanhol compra negócios de retalho, ‘private’ e seguros em Portugal.
Angel Navarrete / Bloomberg

Filipe Alves
filipe.alves@economico.pt

O Bankinter, décimo maior banco
espanhol em activos, liderado por
Maria Dolores Dancausa, comprou
ontem os negócios de banca de retalho e seguros do colosso britânico
Barclays em Portugal. A operação,
que já era esperada no mercado, ascendeu a 175 milhões de euros e não
deverá implicar redução de pessoal
no Barclays Portugal, segundo o jornal espanhol “ABC”.
Contactada pelo Económico, fonte
oficial do Bankinter não comentou
esta informação do “ABC” e remeteu
posteriores esclarecimentos para uma
conferência de imprensa que terá lugar na próxima segunda-feira.
O negócio tem duas vertentes. Por
um lado, o Bankinter comprou os
segmentos de banca de retalho, banca privada e banca de empresas que o
Barclays gere em Portugal, por 100
milhões de euros. Trata-se de uma
rede de 84 balcões, com mil funcionários e 185 mil clientes, dos quais 20
mil são empresas. A carteira de crédito ascende a 4,9 mil milhões de euros
e os outros activos sob gestão rondam
os 2,9 mil milhões de euros, anunciou
o Bankinter num comunicado divulgado após o fecho da operação.
“A operação, que está sujeita à obtenção das autorizações dos organismos competentes e entidades reguladoras, exclui a compra do negócio da

banca de investimento e cartões, bem
como um pequeno número de clientes corporativos da entidade, que
continuarão a ser geridos pelo
Barclays”, realçou.
Em paralelo à compra do negócio
bancário, a Bankinter Seguros de
Vida - controlada em 50% pelo
Bankinter e pela Mapfre - acordou
com o Barclays a compra do negócio
de seguros de vida e pensões em
Portugal, por 75 milhões de euros.
Em 2014, a Sucursal em Portugal do
Barclays Vida y Pensiones, que gere

Segundo a imprensa
espanhola, o Bankinter
não vai reduzir pessoal
no Barclays Portugal.

mais de mil milhões de euros em activos, gerou 150 milhões em prémios
e 12,7 milhões de euros de lucro líquido, referiu.
“Trata-se da segunda aquisição
concretizada pelo banco fora de Espanha, depois de, em Dezembro de
2012, ter adquirido as infra-estruturas e a licença bancária da filial do Luxemburgo do banco holandês Van
Lanschot”, acrescentou.
Esta aquisição em Portugal representa um “salto qualitativo para a estratégia de negócio” do Bankinter,
que é o décimo maior banco espanhol, com cerca de 57 mil milhões de
euros em activos. Embora o Bankinter continue a privilegiar o crescimento orgânico em Espanha, vai
agora “estender a sua presença física,
o volume de negócios, a base de
clientes e o âmbito de actuação a outro país da União Europeia”, frisou.
Do lado do Barclays, a decisão de
vender as operações em Portugal já
fora anunciada em Maio de 2014, no
âmbito da reestruturação então
anunciada. O actual CEO, John
McFarlane, anunciou que pretendia
acelerar a venda as operações de
banca de retalho que trazem mais
prejuízo ao Barclays. A operação do
Barclays em Portugal irá cingir-se,
desta forma, ao negócio de cartões
de crédito (BarclayCard), gestão de
activos e grandes empresas. Do lado
do vendedor, a operação foi assessorada pela PLMJ. ■
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Espanhóis
do Bankinter
compram
Barclays
Portugal
Décimo banco espanhol compra maior parte
das operações do colosso britânico em Portugal por 175 milhões de euros. Bankinter só revela planos para os mais de mil trabalhadores
no início da próxima semana. ➥ P32

