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BANCA

Caixa Brasil exposta a
empresasdaLava Jato

A Caixa mantém se em silêncio sobre qual o impacto que esta
exposição poderá ter sobre as ofertas que vier a receber pela
operação no Brasil que pretende vender até ao fim deste ano

RAFAELA BURD RELVAS
OBancoCaixaGeralBCGBrasilins tituição que a Cai

xa Geral de Depó
sitos CGD detém

naquele país e que esperavender
até ao final deste ano está expos
to a empresas envolvidas naLava
Jato a investigação aomaiorcaso
de corrupçãojádetetado no Bra
sil ACaixamantém se emsilên

cio e não esclarece qual o impac
to que esta exposição poderá ter
sobre as ofertas quevierareceber
pelobanco numaalturaemquejá
estão selecionados os interessa
dos que podem apresentar pro
postas vinculativas

Ainformação consta do rela
tório de gestão e contas da CGD
relativo ao exercício de 2018 no
capítulo dedicado a incidentes
de corrupção No BCG Brasil
não há registo de incidentes in
ternos relativos à corrupção co
meçapor referir o relatório Mas
ressalva Em relação a opera
ções destaca se que o BCGBra
sil possui em carteira de clientes
empresas listadas em medidas
no contexto da Lava Jato uma
dasmaiores investigações da Po
lícia Federalbrasileirapara apu
rar crimes financeiros pratica
dos por políticos empresas pú
blicas e privadas especialmente
aPetrobras

ObancodaCaixano Brasiljá
está a tomarmedidas aponta ain
da o relatório O BCG informa

que tomou as medidas necessárias
emrelação às empresasque cons
tavam nabase de clientes dimi
nuindo a sua exposição de crédi
to quando aplicável encerrando

relacionamentos e incluindo as

empresas remanescentes em
watch lisf de compliánce lista
de controlo de cumprimento
com acompanhamento aproxi
mado das operações residuais

O Negócios questionou a
CGD sobrequal aexposição total
a estas empresas e se essa exposi
çãopoderácondicionaras ofertas
que obanco públicovenhaa rece
ber pela operação no Brasil mas
não obteve respostas até ao fecho
desta edição

Além da petrolífera estatal
brasileira Petrobras nocentro da
operaçãoLavaJato amaioriadas
empresas envolvidas nainvestiga
ção é do setor da construção En
tre elas estão grandes grupos
como aOdebrecht OAS Camar
go Corrêa ouAndradeGutierrez
Não são conhecidas contudo as
empresas a quem o BCG Brasil
está exposto nem o valor total
desta exposição No ano passado
o BCG Brasil tinha constituído
58 3 milhões de reais cerca de
12 6 milhões de euros em provi
sõesparacrédito de cobrançadu
vidosa acimados33 4milhõesde

Depois de ter sido atrasado pela
instabilidadepolíticaqueoBrasil
atravessou o processo de venda
do BCG deu novos passos na se
manapassada quando oGoverno
anunciou quejá estão seleciona
dos os potenciais compradores
Foi aprovada a resolução quese
lecionaospotenciais investidores
admitidos aparticiparnafase sub
sequente do processo de aliena
ção das açõesdetidasdireta ou in
diretamentepelaCGDno capital
social do BCGBrasil indicava o
comunicadoemitidopeloConse
lho deMinistros a 22 de agosto

Só após apublicação desta re
solução em Diário da República é
que os interessados serão identifi
cados Parajá a CGD diz apenas
que esperacomeçarareceberpro
postas apartir do quarto trimestre
deste ano Entre os interessados
segundo adiantaramjáoExpresso
e o Eco estão oBancoLusoBrasi
leiro noqualoGrupoAmorimde
témumaparricipaçãode43 bem
comoofundodeinvestimentobra
sileiroArtesiaeoBancoABCBra
sil detido pelo grupo árabe Bank
ABC Esteúltimotambémchegou
aestarenvolvidonaLavaJato ten
do sido alvo de investigações por
suspeitas de lavagemde dinheiro
mas acaboupornão ser acusado

A Caixa espera fechar esta
venda uma das condições para
queoplanode recapitalização fos
se aprovado por Bruxelas até ao
finaldesteano AlémdoBCGBra

sil quer Vender o Banco Comer
cial doAtlântico deCaboVerde
e a sucursal doLuxemburgo am
bostambématéao final desteano

Quanto às operações deEspanha
e África do Sul o banco público
aguardaapenas aautorização dos
reguladores parafecharestasven
das

Lucros podem ser
revistos em alta

As vendas do espanhol Banco Caixa
Geral ao Abanca e do sul africano

Mercantile Bank ao Capitec Bank po
dem levar a uma revisão dos lucros

semestrais da Caíxa Geral de Depó
sitos CGD Ambas as operações es
tão já pendentes de aprovação
por parte dos reguladores e caso se
jam aprovadas até ao final de setem
bro altura em que são publicadas
as contas auditadas do banco públi
co o resultado líquido do primeiro
semestre deverá ser revisto emmais

157 milhões de euros impacto esti
mado destas vendas segundo cons
ta do relatório semestral da Caixa

Os lucros do primeiro semestre des
teano passarão assim de282 5mi
lhões para439 5 milhões Outro pro
cesso a avançar é o da venda do
cabo verdiano Banco Comercial do

Atlântico também acordada com a
Comissão Europeia depois de na se
mana passada o Governo ter apro
vado esta alienação
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Grandes bancos
suspeitos de lavagem
escapam a acusações

As autoridades brasileiras terão chegado
a acordos com os maiores bancos suspeitos
de lavagem de dinheiro avançando contra
bancos mais pequenos

As investigações da Lava Jato
arrancaramem2014 ejáleva
ram à detenção de empresá
rios epolíticos incluindoo an
tigo Presidente Lula da Silva
Abanca por seu lado temes
capado a condenações A in
vestigação jornalística Vaza
Jato revelaque aestratégiadas
autoridadesé chegar aacordos
com os grandes bancos

Em 2016 a imprensa bra
sileira noticiava a primeira
grande investigação àbanca
Em causa o papel de 13 ban
cos entre eles o ABC Brasil
segundo o Eco um dos inte
ressados na operação da Cai
xaGeral deDepósitos noBra
sil em crimes financeiros re
lacionados com contratos ce
lebrados entre a Petrobras e a

Schahin plataforma petrolífe
ra entretanto falida avaliados
em 15 mil milhões de dólares
Os bancos recebiam em con
tas offshore dinheiro obtido

com fraudes emconcursospú
blicos ou com evasão fiscal

Apesar das suspeitas são
poucos osbancos asofrer con
sequências neste caso não
houve acusações Segundo pu
blicou aVaza Jato na semana

passada a investigação prefe
riuchegaraacordos É isso que
constade umdocumento com

metas para aLavaJato envia
do num chat entre procura
dores em 2016 Acordos a tí

tulo de indemnização por la
vagem de dinheiro e falhas de
compliance é o objetivo
quanto aos bancos O Minis
tério Público brasileiro não

negou estaestratégia mas de
fende que os acordos são ce
lebrados depois de muito es
forço investigativo

Jáospequenosbancos ser
vem de exemplo para pressio
nar os restantes a aceitar os

acordos Chutaremos a porta
de umbancomenor comfrau
desescancaradas enquanto es
tamoscom rodada de negocia
ções com bancos maiores A
mensagem serápassada terá
escritooprocuradorRoberson
Pozzobon emmensagem en
viada em fevereiro três meses
antes de teremsidopresos três
executivos do Banco Paulista
acusadosdelavagemdedinhei
ro egestão fraudulentaparabe
neficiar aOdebrecht

Nodiaemquesaiu esta re
portagem obanco de investi
mentoBTGPactuai eo seuex

presidenteAndré Esteves fo
ramalvo debuscas porsuspei
tas quanto àvendade ativosda
Petrobras ao BTG emÁfrica

Em resposta ao El País o
Ministério Público garante
que as buscasjá estavam pla
neadas e salientou que já fo
ram adotadas diversasmedi

das depersecução criminal em
face de integrantes de institui
ções financeiras dando o
BancoPaulista e oBTGcomo

exemplosRBR
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