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UBS quer parar fuga de clientes com grandes fortunas
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O suíço UBS, o banco europeu mais atingido pela crise no mercado de crédito, está a desfazer-se
dos seus activos 'tóxicos', e o próximo desafio será parar o êxodo dos clientes ricos.
Mafalda Aguilar
O UBS anunciou ontem que vai transferir quase 48 mil milhões de euros de activos de má qualidade
dos seus balanços para um fundo criado pelo banco central da Suíça. A instituição suíça revelou ainda
que os seus clientes ricos retiraram cerca de 66 mil milhões de francos suíços (43 mil milhões de
euros) no terceiro trimestre, enquanto o pequeno rival Credit Suisse atraiu cerca de 14 mil milhões de
francos suíços (9,1 mil milhões de euros) de clientes privados no mesmo período.

Edição Impressa
Vídeo do dia

Quem é Quem

Publicidade
Outras noticias de Empresas
07:45 Executivos de topo do Caisse d'Epargne
demitem-se
07:22 Holanda injecta 10 mil milhões de euros no
ING
07:10 GM e Chrysler querem concluir fusão nos
próximos 15 dias
mais noticias

Perante a actual crise financeira, os clientes suíços estão a optar por bancos do Estado, como o
Zuercher Kantonalbank, que adicionou 8,5 mil milhões de francos suíços (5,5 mil milhões de euros) nos
primeiros oito meses do ano, um valor que compara com os 2 mil milhões de francos suíços (1,3 mil
milhões de euros) captados no conjunto de 2007.
"[A fuga de clientes ricos] é obviamente a nossa principal preocupação", admitiu Marcel Rohner, CEO
do UBS, ontem, numa conferência com analistas, citado pela Bloomberg.
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"A grande questão é se os clientes com grandes fortunas pessoais estão dispostos a ficar com uma
instituição incapaz de sobreviver por si própria", disse Bernhard Bauhofer, fundador da firma de
consultoria Sparring Partners GmbH.
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As más apostas da unidade de investimento do UBS levaram o banco a contabilizar 36 mil milhões de
euros de perdas e amortizações desde o início do ano passado, a quantia mais elevada entre os
bancos europeus, tendo ainda sido obrigado a realizar três aumentos de capital em menos de 12
meses.
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anabcouteiro

Clientes ricos, clientes pobres, enfim...clientes! Vejam só o UBS, o banco arrogante cheio de
empáfia. Afinal os seus gestores tambem fizeram merda... Isto do MBA tem a ver é com
ganância...mais nada.
José

Oferecerem juros de 8 e 10% dá nisto... quando há investimentos vão conseguindo 20 a 30%,
agora que as coisas pioraram, não conseguem ter dinheiro disponível.
AJS (acoelhos@sapo.pt)

Como se ve, nem sempre um gande banco significa um banco seguro ou seja com boas pratica de
fiducia.
Leandro Coutinho (L_Coutinhofr@Yahoo.fr)

A banca deles -Suíços- deveria soçobrar toda.. Uns sacanas.. Um longo historial de arrecadar
dinheiro do mundo inteiro fruto de ganância, jogadas e negócios escuros.. Desde o Marcos das
Filipinas, ao Mobutu do Zaire até aos sheiks e oligarcas do Medio Oriente e passando por alguns
dos ex-cabecilhas da Europa de Leste, todos foram recorrendo ao "segredo" da banca suíça para
esconder o que ganharam mal ganho.. (roubar).. Mas, enquanto que no resto do mundo os bancos
gananciosos e mafiosos são olhados com desdém e crítica pela opinião pública, na Suíça
calvinista, eles foram sempre acarinhados e idolatrados pela maioria das pessoas.. Quando surgiu
um deputado como Jean Ziegler a criticar as práticas dos bancos ficou carimbado como um
"traidor" á confederação.. quando os sobreviventes judeus quiseram reaver o que os banqueiros
usurparam das contas dos seus antepassados.. foi necessário o peso e influência dos USA
ameaçando tirar o alvará de operar no mercado americano.. Se há banqueiros que merecem
desdém e reprovação geral, são os Suíços.. Se caírem na sarjeta, devemos empurrar com o pé
ainda mais para baixo para se afogarem na m***...
jrdesiludido

O UBS afinal também está na "corda bamba". Pelos vistos alguém investiu mal, com a ganância de
roubar muito e depressa. É este o destino do capitalismo selvagem. Se também entrou no jogo dos
produtos "tóxicos", porque não pede uma indemnização aos USA, uma vez que, segundo o seu
presidente, foi lá que inventaram o subprime e os produtos tóxicos??? Sempre pensei que a Suiça
era o melhor paraíso fiscal do mundo!!! Se até aí, os Bancos estão envolvidos na crise geral do
sistema financeiro mundial, porque não pensam em criar um novo sistema financeiro, mais
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transparente, mais justo???
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