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Uma das maiores instituições financeiras com atuação em 
empréstimos no mercado de varejo, o Banco PanAmericano 
decidiu ampliar sua base de investidores,  aproveitando sua 
vasta rede de lojas, contratando gerentes de captação de 
recursos financeiros  em cidades estratégicas.

ousadia para ampliar
a CarTeira de ClienTes

e 
m 21 de fevereiro em 1969, o Grupo Silvio 
Santos assumiu o controle acionário da Real 
Sul S/A - Crédito, Financiamento e Investi-
mento, uma empresa que atuava no mercado 

desde 1963 em São Caetano do Sul, e mudou a 
razão social para Baú Financeira S/A - Crédito, 
Financiamento e Investimento. 

Em 1990, autorizado para atuar como banco 
múltiplo, iniciou operação com as carteiras co-
merciais de crédito, financiamento e investimento, 
passando a ser denominado Banco PanAmericano 
S/A.

Desde então Banco PanAmericano ampliou 
significativamente sua atuação, com presença 
marcante em todo o território nacional. 

o proJETo ColMÉIA

O crédito direto ao consumidor sempre foi o 
grande foco do Banco PanAmericano, o que tornou 
a instituição conhecida no mercado. A ponto de 
um grande número de pessoas não ter a percepção 
de que a instituição também oferece produtos de 
investimentos, tais como: CDB, fundos de direitos 
creditórios e debêntures.

J o s é  C A r l o s  m o r e i r A
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finaças

oUSADIA pArA AMplIAr A CArTEIrA DE ClIENTES

E como o maior negócio do PanAmericano é o 
empréstimo pessoal, a melhor forma de se manter 
no mercado é captando mais recursos financei-
ros  para poder satisfazer as necessidades de seus 
clientes.

O grande problema é a forma concentrada com 
que os recursos financeiros entram na instituição. 
A maior parte vem em grandes volumes de recur-
sos financeiros de poucas fontes. O desafio, então, 
estava em atrair um número maior de investidores, 
focando os clientes pessoas físicas e pessoas jurídicas 
não financeiras.

O importante para o PanAmericano era a capi-
larização do produto nos canais de venda e a conse-
qüente expansão da base de investidores, obtendo-se 
com isso a fidelização dos clientes aplicadores de 
recursos financeiros. 

Foi a partir dessas constatações que os execu-
tivos do banco tiveram a idéia de utilizar sua rede 
de pontos-de-venda em todo o Brasil para captar 
recursos financeiros.

O PanAmericano possui atualmente 168 lojas 
espalhadas por todas as regiões do país, boa parte 
delas em cidades ou bairros onde não se encontra 
número razoável de  pessoas, potenciais doadores de 
recursos financeiros, que possam contribuir como 
investidores. 

Dessa forma, no início de 2005 o Banco Pan- 
Americano, após criteriosa análise mercadológica, 
decidiu que em algumas regiões estratégicas deveria 
contratar um gerente para fazer esse trabalho de 
captação. 

Esse profissional passou a ser denominado 
“gerente-colméia”, nome tirado do próprio projeto, 
batizado de Colméia. Os gerentes representariam as 
abelhas responsáveis por trazer o mel para a casa.

Essa, porém, não era uma tarefa fácil, já que uma 
coisa é emprestar dinheiro, o que gera um grande 
volume de clientes, especialmente entre as classes 
C, D e E. Boa parte das pessoas dessas classes, 
incluindo-se aí um pequeno contingente da Classe 
B, precisa de ajuda para pagar suas contas.

A dificuldade era captar clientes de melhor si-
tuação financeira, que pudessem contribuir com 
investimentos, clientes esses que se encontram nas 
classes A e B, um publico diferente do target pre-
ponderante do Banco PanAmericano.

Outra dificuldade era chegar em uma cidade e 
convencer o seu gerente a captar recursos finan-
ceiros de potenciais investidores. O PanAmericano 
estaria concorrendo com outros bancos de varejo 

(Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, etc.), que possuem 
benefícios que atraem estes clientes investidores. 
Para tornar-se competitivo os gerentes deveriam res-
saltar os dois grandes diferenciais do PanAmericano: 
a rentabilidade e o atendimento personalizado. 

Tudo começou a ser colocado em prática no iní-
cio do ano passado após um estudo mercadológico 
que avaliou as principais praças em que a estraté-
gia de captação de recursos financeiros deveria ser 
colocada em prática. 

Este estudo, realiza-
do em conjunto com a 
área de Expansão do 
banco, revelou inclu-
sive quantas pessoas 
em cada classe há nas 
cidades em que o Pa-
nAmericano possui 
suas lojas, bem como 
a renda per capita de 
cada município. 

A partir daí come-
çou a execução do 
Projeto Colméia. Os 
gerentes foram recru-
tados em áreas privates 
de outras instituições 
financeiras. Além de-
les, foram chamados, 
também, profissionais 
de bom relacionamen-
to nas cidades em que 
iriam atuar. 

Isso se explica pelo fato de que, em cidades me-
nores, um bom relacionamento e conhecimento do 
mercado e da população local vale tanto quanto a 
parte técnica de qualquer produto, pois a credibi-
lidade e o atendimento personalizado nesses locais 
apresentam um diferencial muito importante para 
atingir os investidores. 

Os gerentes-colméia foram treinados e motivados 
por meio de campanhas de incentivo. Eles recebe-
ram um material de vendas bem estruturado para 
mostrar aos clientes o perfil do Banco PanAmerica-
no e as vantagens de cada produto de investimento 
a ser comercializado. 

Na metade de 2005 eles iniciaram efetivamente 
seu trabalho através de um atendimento persona-
lizado, cliente a cliente. Outra ação foi penetrar 
em determinados setores da economia por meio de 
associações de classes.
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”Ser  bem 
atendido rende 
sempre mais”, 
fo i  o s logan 
escolhido para c o m a n d a r  a 
campanha publicitária criada pela agência Art-
plan. Protagonizada pela apresentadora do SBT 
Adriane Galisteu, a campanha em principio não 
divulgava o Projeto Colméia. Tratava-se apenas de 
uma ação institucional, mas reforçando a tese de 
que o banco não atuava só como uma financeira, 
mas que também tinha produtos de investimentos 
com rentabilidade atrativa e um atendimento per-
sonalizado. 

O resultado é que até o final do último mês de 
julho, cerca R$ 60 milhões foram captados, um 
volume bastante positivo considerando-se que a 
instituição tem como meta captar um total de R$ 
100 milhões até o final de 2006.

o proBlEMA

Pulverizar a carteira de clientes 
oferecendo produtos de investimento

Assim como a maioria das instituições finan-
ceiras, o Banco PanAmericano também sentiu 
a necessidade de ampliar sua base de  clientes, 
especificamente em relação aos investidores, mas 
sem perder sua base tradicional, ou seja, a quem 
ele empresta dinheiro.

O Banco PanAmericano, empresa do Grupo 
Silvio Santos, sempre foi reconhecido como uma 
das maiores financeiras do mercado. 

Com patrimônio líquido de R$ 426 milhões, 
possui 4.000 funcionários distribuídos por suas 
168 filiais, que atendem mais de 1,3 milhão de 
clientes. 

Trata-se de uma instituição cujo principal 
negócio é ganhar dinheiro justamente por meio de 
empréstimos para pessoas físicas das classes B (em 
sua minoria), C, D e E. A empresa atua há 37 anos 
nesse segmento de crédito direto ao consumidor.

Obviamente, uma instituição que tem como 
pilar o empréstimo de dinheiro tem necessariamente 
na moeda a matéria-prima de sua existência. 

Dessa forma, o banco precisa captar recursos 
financeiros, quer no mercado interno ou no mer-
cado externo.

E onde conseguir esse recurso financeiro? Um 
estudo realizado exatamente para mapear a origem 
de onde vêm os recursos que a instituição utiliza 

na gestão de crédito ao 
consumidor mostrou 

que 46% dos recursos são originados 
nas instituições financeiras, (entenda-se: Fundos, 
Fundações, Fundo de Pensão e Instituições Finan-
ceiras), 26% nas Pessoas Jurídicas Não Financeiras 
e 28% nas Pessoas Físicas. 

Esse quadro não mostra números desejáveis, 
pois há uma concentração elevada num segmento, 
o ideal seria a obtenção de recursos financeiros em 
partes iguais entre esses três pilares.

Por que não é bom estar muito concentrado nas 
instituições financeiras? Porque são poucos clientes 
com grandes volumes investidos, formado por um 
grupo que tem acesso a todo tipo de informação 
do mercado. Qualquer turbulência na economia 
os deixa apreensivos, fazendo com que precipitem 
a retirada dos seus recursos.

Assim, quanto mais pulverizada e capilarizada 
estiver a sua captação, melhor. Mais clientes, mes-
mo que investindo valores menores, significa uma 
carteira mais estável.

Aliás, esta falta de pulverização não é um pro-
blema específico do PanAmericano, mas sim do 
segmento do mercado financeiro em que atua.

Bancos médios e pequenos não têm redes de 
agências muito grandes, não possuem um quadro 
considerável de correntistas e não conseguem ter 
dinheiro a custo baixo. 

Com isso é obrigado a conquistar clientes maio-
res, aqueles capazes de trazer um grande volume de 
dinheiro, porém a um custo mais elevado.

Eis o grande problema: como mudar este quadro, 
mas sem perder os clientes tradicionais, já que eles 
proporcionam a base para que o Banco PanAme-
ricano possa emprestar dinheiro? Até porque são 
justamente os institucionais que possuem mais 
recursos no mercado. 

o DIAGNÓSTICo

Utilizar seus pontos-de-venda para 
Introduzir produtos de investimento

Com o objetivo de desconcentrar a captação de 
recursos financeiros, até então originada em gran-
des investidores, o Banco PanAmericano deveria 
atrair um número maior de pessoas oferecendo 
seus produtos de investimento com rentabilidade 
competitiva em relação aos concorrentes e com um 
atendimento personalizado.

A conclusão a que os executivos do Banco 
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PanAmericano chegaram é que as Instituições Fi-
nanceiras que não pulverizarem mais a entrada dos 
recursos financeiros, irão trabalhar com o risco  de 
perder volumes elevados de captação, tanto maior 
quanto maior for o nível de concentração da mesma, 
o que no final poderia acarretar numa parada de 
crescimento da carteira de empréstimos.  

Assim, o banco que estiver nessa situação terá 
a difícil missão de repor um grande investidor. Ao 
contrário, se esses investimentos forem pulverizados, 
a reposição de uma pequena parte será uma tarefa 
bem mais fácil de ser cumprida.

Esse problema sempre existiu. A grande con-
centração de doadores de recursos em um único 
segmento é um caso antigo. Mas como resolvê-lo? 
Há alguns anos o Banco PanAmericano tentou por 
meio de um projeto corrigir estes números e pul-
verizar mais a sua captação. Mas não foi possível, 
porque não houve a contratação de profissionais  
especializados  em captação para atuar em suas 
lojas e, também,  não se deu tempo hábil para 
obtenção dos resultados.  

Assim, em agosto de 2005, 
surgiu a idéia de reativar o projeto 
e batizá-lo de Projeto Colméia. A 
idéia era espalhar as “abelhas’ pela 
vasta rede do Banco PanAmerica-
no, numa metáfora ao trabalho 
coletivo de coletar o mel. 

As “abelhas” deveriam se 
concentrar em captar dinheiro 
com as pessoas físicas, até porque 
era visível que as pessoas jurídi-
cas não trariam um crescimento 
muito acima do que a instituição 
já captava com eles.

A estratégia de utilizar os pon-
tos-de-venda do Banco PanAmeri-
cano era a ideal. São 168 lojas no 
Brasil inteiro, da Região Norte a Sul do país, em 
uma abrangência de 80% do território nacional. 

Embora nem todos fossem potenciais arrecada-
dores de recursos, também deveriam ser analisados 
quais os pontos-de-venda seriam ideais para a ins-
talação do Projeto Colméia.

Seriam escolhidas inicialmente cidades maiores, 
onde a possibilidade de captação de dinheiro era 
proporcionalmente maior, analisando-se, também, 
a condição da região. 

Não seria viável estender o projeto para pequenos 
municípios habitados por pessoas de menor condi-

ção financeira, por exemplo, onde o PanAmericano 
só empresta dinheiro. 

Mas, por outro lado, o estudo mostrou que a 
instituição deveria implantar seu projeto em grandes 
cidades do Interior de São Paulo, como Campinas, 
Ribeirão Preto, Sorocaba, São José dos Campos, e 
outras, além de cidades desenvolvidas de outros esta-
dos, onde há uma grande concentração de doadores 
de recursos financeiros.

A idéia também era contratar gerentes que 
ganhassem um salário fixo mais remuneração va-
riável em razão do volume de recursos financeiros 
captados, e que viriam a ser os responsáveis por este 
processo de capilaridade da captação de recursos 
financeiros do Banco PanAmericano.

o plANo

Remuneração variável para atrair 
gerentes com bom relacionamento 

Os gerentes contratados deveriam, acima de 
tudo, ter um excelente relacionamento na locali-

dade onde atuaria, pois a técnica 
e o conhecimento dos produtos 
seriam passados pela equipe 
de apoio com treinamentos na 
matriz. Esses profissionais foram 
atraídos por um salário fixo mais 
remuneração variável de acordo 
com o volume de captação que 
conseguissem.

Após detectar que para as 
“abelhas” voarem e produzirem 
mel a grande jogada era utilizar 
os pontos-de-venda com alto 
potencial da rede, o projeto do 
Banco PanAmericano começou 
a ser traçado. 

Realizou-se uma avaliação ini-
cial das praças com maior potencial, já se prevendo 
uma reavaliação, pois nem sempre uma região 
corresponde às expectativas iniciais.

Existe dentro da instituição uma área chamada 
Expansão da Rede, onde há um estudo mercado-
lógico que mostra quantas pessoas em cada classe 
há nas cidades em que o PanAmericano possui 
suas lojas, bem como a renda per capita de cada 
município. 

Isso porque diferentemente do ativo, onde o 
banco realiza empréstimos e visa diretamente às 
classes C, D e E e um pouco da B, na captação de 
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recursos financeiros  o principal público é formado 
por pessoas da classe A.

São vários os fatores que farão esse projeto ter 
sucesso em determinadas cidades. Um deles é de-
finir a dimensão exata do que se quer atingir em 
cada uma. 

Além disso, a escolha da pessoa correta para 
atuar como gerente-colméia, que tenha acima de 
tudo um excelente relacionamento na localidade, 
também é fator determinante para o sucesso do 
projeto. 

Outro detalhe da operação foi entender que o 
investidor não vai até o ponto-de-venda do banco. 
Lá normalmente se encontram pessoas das classes 
C, D e E em busca de um empréstimo capaz de 
sanar suas dívidas, ou  clientes que vão pagar suas 
prestações.

Cabe ao gerente-colméia contratado fa-

zer o 
trabalho de prospecção 

do cliente doador de recursos, visitando-o 
devidamente preparado para responder as perguntas 
de sempre, demonstrando conhecimento e acima de 
tudo passando credibilidade ao cliente em potencial.  
As perguntas são mais menos assim: 
• Por que vocês querem meu dinheiro?
• De onde vocês vieram?
• Tudo bem, eu até invisto, mas para onde vai este 
dinheiro?
• Como ele será rentabilizado e quanto eu irei ga-
nhar no futuro? 
• Quando irei vê-lo de volta? 
• Quais as condições que eu tenho para acreditar 
que você irá devolvê-lo rentabilizado?
• Você não é Bradesco, Itaú, Citibank...é do  
PanAmericano, banco que só empresta dinheiro. Por 
que está pedindo? 
• O PanAmericano não é do Silvio Santos? E por 
que o Silvio Santos precisa de dinheiro, se ele já é 
tão rico? 

O banco estava ciente que deveria mudar sua 
imagem de só emprestar dinheiro e mostrar que 
o PanAmericano também cuida dos produtos de 
investimento. 

Aí entra a área de marketing, que decidiu con-

tratar a Adriane Galisteu para protagonizar uma 
campanha institucional, através da qual deveria 
mostrar que “o PanAmericano também capta o 
seu dinheiro”.

A ExECUÇão

Campanha com Adriane Galisteu 
empresta credibilidade ao projeto

O trabalho sério dos novos gerentes-colméia teve 
apoio e sustentação da campanha publicitária que 
contou com a apresentadora Adriane Galisteu, do 
SBT, como garota-propaganda. Credibilidade do 
testemunhal garantiu a imagem da instituição e de 
seus produtos.

O início da execução do Projeto Colméia passou 
pela chegada dos gerentes que foram selecionados  

considerando dois tipos de perfis. Um com 
ênfase no relacionamento  e outro mais téc-
nico, com vasta experiência bancária.

Isso porque o relacionamento com os 
clientes em cidades menores pesa muito 
na conquista. Nas cidades pequenas todos 

se conhecem e se preza muito uma relação mais 
estreita e cordial. 

Em cidades maiores, especialmente capitais, o 
contato técnico e impessoal acaba superando a 
importância da confiança proporcionada por um 
relacionamento mais estreito.

A equipe foi formada, treinada e motivada por 
meio de campanhas de incentivo, com apoio da área 
de marketing do Banco PanAmericano. 

Após esse treinamento, os gerentes já estavam 
preparados para detectar os clientes em potenciais 
e aplicar a maneira mais conveniente de abordá-
los, oferecendo produtos que geram rentabilidade a 
curto, médio e longo prazo. 

Todo o contingente de gerentes prepara seus re-
latórios com as conquistas locais e trabalha também 
sob metas preestabelecidas.

Um material de vendas bem estruturado foi 
montado para mostrar ao cliente o perfil do Banco 
PanAmericano. Até porque, como já foi dito, a 
instituição era mais conhecida apenas como uma 
empresa que atuava no varejo de financiamento de 
crédito pessoal.

Também foi estabelecida uma política de inves-
timentos para oferecer ao público-alvo, buscando 
atingir alguns nichos específicos e setores da econo-
mia seletivos, por meio de suas entidades de classes 
e associações.
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A idéia inicial era trabalhar no corpo-a-corpo, vi-
sitando cliente a cliente com base no relacionamento 
do gerente, e também utilizar como estratégia o varejo 
por atacado, que consiste justamente em conquistar 
entidades de classes, que poderiam ajudar o banco a 
vender seus produtos.

Para convencer às entidades a apoiar o Projeto 
Colméia e divulgá-la entre seus representados, a 
instituição utilizou-se de três argumentos. O primeiro 
é a confiança e a credibilidade do Banco PanAmeri-
cano, apoiada no nome de Silvio Santos, que já abre 
portas para conversações. A segunda é a questão 
da rentabilidade, diferenciada em relação a outros 
bancos. Como o PanAmericano não tem tantos 
produtos para oferecer, seu foco é na rentabilidade 
melhor . Também há o atendimento personalizado 
do gerente-colméia, que atende a qualquer hora. 
Inclusive, no material fornecido ao investidor, há o 
nome e telefone celular do gerente, que estará sempre 
disposto a atendê-lo. 

E, o último argumento é a questão da segurança 
que o banco passa ao cliente. Um grande apoio a 
todas essas ações foi o desenvolvimento e o tema da 
campanha publicitária. 

Em nenhum momento a ação divulga o Projeto 
Colméia. Ao contrário, concentra sua mensagem na 
área institucional, lembrando que o Banco PanA-
mericano não é apenas uma instituição de crédito 
pessoal. 

Todas as ações criadas pela agência de publici-
dade Artplan foram baseadas no slogan “Ser bem 
atendido rende sempre mais”.

A protagonista, a apresentadora Adriane Galis-
teu, além de ser uma mulher bonita, que chama 
atenção em qualquer anúncio, também é uma 
pessoa do perfil que o banco procura como in-
vestidor. E é contratada do SBT, assim como do 
Banco PanAmericano, uma empresa do Grupo 
Silvio Santos.

Os anúncios também mostram que a empresa 
atua com Produtos de Investimento  e que o dinheiro 
do cliente poderá ser bem rentabilizado. 

O texto de um dos anúncios diz: “Um grupo 
com mais de 40 anos de solidez. Um banco com 
37 anos de rentabilidade. Um gerente 24 horas 
pensando em você”. Logo abaixo, um texto maior 
explica: “Investir no PanAmericano é poder contar 
com a segurança do Grupo Silvio Santos. É ter um 
gerente exclusivo, experiente, pronto a atender você 
a qualquer hora, e ter uma variedade de opções de 

aplicação com a certeza de encontrar uma que seja 
adequada ao seu perfil. Esse é o nosso investimento, 
para o seu sempre render mais”. Como em todas as 
peças, vem a assinatura “Ser bem atendido rende 
sempre mais”.

A campanha, que ainda está sendo veiculada 
na mídia, foi divulgada nos jornais DCI, Gazeta 
Mercantil e Valor Econômico, O Estado de S.Paulo. 
Folha de S.Paulo e Diário 
do Commercio, e nas revis-
tas Investidor Institucional, 
TAM, Conjuntura Econô-
mica e IstoÉ Dinheiro. 

Já as ações de mídia ele-
trônica contam com spot 
na rádio Jovem Pan e co-
merciais no SBT, na TV 
Cultura, na Globonews, na 
BandNews, Bloomberg e 
ESPN Brasil. 

As praças contempladas foram as cidades de São 
Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Santos, 
São José dos Campos, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Curitiba, Fortaleza, Salvador e Recife. 

o rESUlTADo

Captações mostram 
números acima da meta

A meta prevista para 2006 era chegar a pelo 
menos R$ 100 milhões em captações de recursos 
financeiros através dos produtos de investimentos 
do BancoPanamericano.

Mas entre janeiro e dezembro do ano passado 
foram registrados R$ 172,4 milhões pelo Banco 
PanAmericano por meio do Projeto Colméia. Estes 
números foram arrecadados pelos 1.194 clientes 
obtidos no período, sendo 1.074  pessoas físicas - o 
principal público-alvo do projeto - e 120  pessoas 
jurídicas. 

São R$ 124,1 milhões vindos das pessoas físicas 
e R$ 48,3 milhões das jurídicas, o que corresponde 
a uma média de investimento de pouco mais de R$ 
115 mil por pessoa física e R$ 402 mil por pessoa 
jurídica. 

A maior parte dos clientes conquistados está situ-
ada no estado de São Paulo. São 58,3%. Somando-se 
mais 6,4% dos outros estados da região, o Sudeste 
lidera com 61,5%. Em seguida vem o Nordeste, com 
31,39%. Centro-Oeste, com 4,8% e Sul, com 2,3%.
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ANExo

lUCro Do pANAMErICANo CrESCE 32,5%
E ATINGE r$ 95,5 MIlHÕES EM 2006

 
Instituição supera média de crescimento do mer-

cado com o lançamento de produtos inovadores, 
emissão de títulos no exterior, expansão das carteiras 
de crédito consignado e financiamento de veículos.

O Banco PanAmericano fechou o balanço de 
2006 com um lucro de R$ 95,5 milhões, 32,5% a 
mais que em 2005, quando obteve o resultado de R$ 
72,1 milhões. Isso representa uma rentabilidade patri-
monial de 24,2% (a.a.), contra um índice de 22,4% do 
período anterior. Em dezembro de 2006, o patrimônio 
líquido atingiu R$ 473,2 milhões, crescimento de 20% 
em relação ao mesmo período de 2005. 

“O ano passado foi marcado pela expansão do 
mercado de crédito no Brasil e uma intensa con-
corrência entre as instituições financeiras. Neste 
contexto, o PanAmericano se posicionou bem, 
apresentando um crescimento acima da média de 
mercado e ampliando seu market-share”, afirma 
Rafael Palladino, vice-presidente do Banco. 

A carteira total de crédito da instituição somou, 
em dezembro de 2006, R$ 4,9 bilhões, crescimento de 
43% em relação a dezembro anterior. Este resultado 
deveu-se principalmente à expansão das carteiras de 
Crédito Consignado e Financiamento de Veículos. 
“Em 2006, continuamos a investir na estratégia 
de pulverização de nossa rede de atendimento, que 
atingiu 191 lojas em todo o país, o que se refletiu po-
sitivamente em nossas vendas”, explica Palladino. 

Além disso, ao longo do ano passado, foram 
intensificados os credenciamentos de novos pontos 
de vendas para veículos, que passaram de 17,3 mil 
para 19,6 mil, e incentivou-se o fluxo de clientes nas 
lojas do PanAmericano com o lançamento do Pague 
Pan (serviço para pagamento de boletos bancários e 
contas de luz, água, telefone e outros).

Em 2006, o Banco PanAmericano promoveu 
sua primeira emissão de títulos no exterior, emitindo 
dois tipos de papéis em três rodadas. Em fevereiro, 
foi lançado um programa de Médium Term Notes 
(MTNs) de US$ 300 milhões, com duração de até 
3 anos. Em duas ofertas, a instituição captou US$ 
60 milhões, com taxa indicativa de 8,5% ao ano. Em 

outra operação, finalizada em agosto, emitiu US$ 125 
milhões em Subordinated Notes, títulos cujo prazo 
é de 10 anos e que podem ser inclusos no cálculo 
do patrimônio líquido do banco. Por meio de sua 
empresa de leasing, o PanAmericano concluiu, em 
março, a colocação primária de debêntures, no valor 
de R$ 250 milhões.

A instituição acentuou também seus esforços 
para ampliar e diversificar a sua base de captação 
tradicional (CDB’s e Fundos de Investimentos em 
Direitos Creditórios). O projeto Colméia (captação 
pulverizada de CDB’s em algumas filiais), iniciado 
no final de 2005, vem ganhando consistência e par-
ticipação na estrutura de captação e em dezembro 
passado respondia por cerca de 9% dos CDB’s emi-
tidos. Tal desempenho rendeu ao projeto o prêmio 
Marketing Best da FGV.

Para proporcionar ao cliente agilidade no aten-
dimento e aprimorar os controles internos, o Pa-
nAmericano investiu R$ 20 milhões em sistemas 
de hardware e software. Destaque para a criação de 
um circuito fechado de televisão (TV PAN), que se 
consolidou como instrumento de treinamento a dis-
tância de colaboradores na rede de 191 lojas. Além da 
área tecnológica, a instituição investiu fortemente na 
qualificação de seus funcionários, por meio de treina-
mentos intensivos em todos os níveis da organização, 
como o MBA em Gestão Empresarial, em parceria 
com a FGV, direcionado a cerca de 100 pessoas. 

O PanAmericano lançou no exercício passado 
vários produtos inovadores. Destaque para o Imóvel 
Pan (empréstimo que toma como garantia um imó-
vel não-domiciliar), o Pan Protege (pacote de seguros 
e serviços com benefícios para toda a família) e o 
Cartão do Baú (private label para os clientes das Lojas 
do Baú). “Estes produtos deverão alavancar nossos 
resultados em 2007, que ainda serão favorecidos pela 
incorporação na carteira de ativos da dívida subor-
dinada advinda das emissões de títulos no exterior”, 
afirma Rafael Palladino. 

Em 2007, a intituição manterá sua política de 
ampliação de market share, focando-se nos segmen-
tos de veículos, empréstimos consignados e cartões 
de crédito. A capilarização da captação de recursos 
também é um dos objetivos do Banco Panamericano 
e será reforçado com o crescimento de sua rede de 
pontos-de-venda.

José Carlos moreira  é gerente de Captação do Banco 
PanAmericano.
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Text Box
Fonte: Case Estudies, ano 11, n. 62, p. 54-60, maio/jun. 2007.




