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B A N CO S

Caixa inaugura
escritórios no exterior
para captar remessas

b r as í l i a
A Caixa Econômica Federal
(CEF) está inaugurando seus
primeiros escritórios no exte-
rior para tentar tirar proveito do
crescente mercado de serviços
de transferência eletrônica de
dinheiro utilizados pelos brasi-
leiros para remeter recursos a
partir dos Estados Unidos e do
Japão. O banco estatal abrirá seu
primeiro escritório externo em
Hamamatsu, no Japão, no pró-
ximo dia8 de fevereiro,e preten-
de inaugurar outro em Jersey Ci-
ty, nos Estados Unidos, até ju-
nho deste ano, disse Flávio Ge-
raldo Petro, chefe da Divisão In-
ternacional da Caixa. Os escri-
tórios, que não constituem
agências completas, vão pros-
pectar clientes e anunciar pro-
dutos e serviçosfornecidos pela
Caixa no Brasil, disse ele.

Em 2005, as remessas envia-
das pelos brasileiros que traba-
lham no exterior deram um sal-
to de 14%, passando a US$ 6,4
bilhões, contra os US$ 5,6 bi-
lhões de 2004, segundo os mais
recentes dados compilados pe-
lo Banco Interamericano De-
senvolvimento (BID). Os brasi-
leiros que vivemnos EUA envia-
ram de volta aoBrasil US$ 2,7 bi-
lhões em 2005, enquanto as re-
messas do Japão somaram US$
2,2 bilhões no período.

“Pretendemos captar uma
fatia de 10% do total de remes-
sas dos EUA e do Japão durante
ospróximos quatroanos aoofe-
recermos tarifas mais competi-
tivas aos remetentes por meio

de parcerias com bancos locais
de ambos os países”, disse Petro.

No Japão, a Caixa mantém
uma parceriacom oIwata Shin-
kin Bank e nos EUA, com o Mil-
lennium BCP Bank, que é uma
subsidiária doBanco Comercial
Português SA. A Caixa respon-
deu por apenas 1% dos US$ 4,8
bilhões em remessas registra-
das junto ao Banco Central no
ano passado, disse Petro.

O banco cobrará 2,5% sobre
as quantias movimentadas em
cada transferência eletrônica, a
menor tarifa percentual do se-
tor de transferências bancárias,
informou o executivo.

A Caixa também pretende
oferecer, até o final deste ano,
empréstimos para a compra da
casaprópria acidadãosbrasilei-
rosque moramnosEUAe noJa-
pão e que planejam comprar
casas no Brasil. Cerca de 1,5 mi-
lhão de brasileiros vivem no ex-
terior, a maior parte nos EUA e
no Japão,segundo dadosdo Mi-
nistério das Relações Exteriores.

“Estamos finalizando os de-
talhes que definirão se os em-
préstimos serão disponibiliza-
dos em nosso site ou se serão
oferecidos por meio de nossos
parceiros nesses países, além
das quantias que serão exigidas
como entrada”, disse Petro.

Mais de 85% dos brasileiros
que vivem nos EUA pretendem
comprarumacasa noBrasil,se-
gundo pesquisa realizada pela
Caixa junto a 1.018 brasileiros
que residiam nos EUA em 2005.

bloomberg

B A N CO S

Maior concorrência provoca
inovação no atendimento
Investimentos em
tecnologia e um
atend imento
personalizado são
alguns dos mecanismos
utilizados na briga para
manter os clientes

Já publicamos 607 reportagens sobre

F I D E L I Z AÇ ÃO
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

são paulo
Além dejuros mais baratose pra-
zos mais longos em operações de
crédito, os bancosestão tomando
outras medidas para segurar seus
correntistas. Inovações tecnoló-
gicas, melhorias e ampliação da
rede de atendimento e até mes-
mo visitas estão entre as estraté-
gias postas em prática para fazer
frente à concorrência.

Um bom exemplo é o que
acontece nos casos em que as fo-
lhas de pagamentos de municí-
pios e estados são leiloadas. Os
bancos que ganham a licitação
garantem o pagamento de salá-
rios aos servidores públicos, mas
querem mais. “No Rio de Janeiro,
nós fomos até os locais de traba-
lho dosservidores municipais,le-
vando um kit que já continha os
cartões de débito e crédito, talão
de cheque, e mais alguns produ-
tos que o cliente pode contratar
quando começar a receber seus
vencimentos pelo banco”, afirma
José Paiva, vice-presidente de
Marketing, Produtos e Segmen-
tação do Santander Banespa.

O banco venceu a licitação pa-
ra fazer o pagamento dos salários
dos servidores públicosdo muni-

fazer com que essealuno se torne
um investidor consciente e saiba
fazer seu planejamento financei-
ro de forma responsável”, afirma
o superintendente de Investi-
mentos do Banco Real, Eduardo
Jurcevic,que ministraaspalestras
para as crianças.

Para Miguel José Ribeiro de Oli-
veira, vice-presidenteda Associa-
ção Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Con-
tabilidade(Anefac),este éumde-
safio com o qual os bancos estão
começando a lidar. “Até pouco
tempo atrás, a concorrência era
pífia, praticamente não existia.
Agora, por conta daqueda dos ju-
ros, os bancos estão procurando
alongar o máximopossível o rela-
cionamento com seus clientes, e
aumentara rentabilidadedecada
um deles”, disse.

ParaPaulo Casaes,superinten-
dente executivo de Financia-
mentodeVeículos doBancoMer-
cantil do Brasil, conseguir au-
mentaronúmero declientesain-
da éimportante, mas omaior de-
safio para 2007 é fazer com que
estes clientes tenham mais pro-
dutos como banco. “Esta éa nos-
sa meta principal, já que cerca de
50% dos que tomam financia-
mento de veículos conosco não
são correntistas. Temos de rever-
ter esta situação”, afirma.

renato carvalho

Milton Luiz Santos

cípio. Anteriormente, o paga-
mento era pulverizado, com 10
bancos prestando oserviço. Ban-
codoBrasile Itaútinhamamaior
parte das contas. “Por isso é ne-
cessário apresentar o Santander
como opção não só para que os
novos clientes recebam
seus salários, mas que
também podemos ser o
banco principal para
eles”, afirma Paiva.

Em São Paulo, o San-
tander Banespa tam-
bém está envolvido em
uma briga por servido-
res públicos contra a
Nossa Caixa. Mas o banco oficial
do estado tenta fazer com que os
650 mil clientes que recebiam
seus salários noconcorrente pas-
sem a utilizar seus produtos e ser-
viços. “Nós estamos oferecendo
para estes novos clientes da Nos-
sa Caixa uma linha de crédito pa-
ra que ele liquide todas as opera-
ções quepossui noSantander eas
traga para cá”, conta Milton Luiz
de Melo Santos, presidente da
Nossa Caixa.

Além de facilitar a transferên-
cia das operações de crédito, a
Nossa Caixa também vem au-
mentando sua equipe e investin-
do em tecnologia. “Nós contrata-
mos mais de 2,5 mil funcionários
e maisde 800estagiários paraque
os clientes não tenham proble-
mas em relaçãoao atendimento”,
afirma Santos. Além da contrata-
ção de funcionários, o banco
paulista triplicou os investimen-
tos em tecnologia entre 2003 e
2005, chegando a R$ 180 milhões.

Já o Santander Banespa aposta
na sua rede de atendimento e
também na inovação em alguns
produtos. O banco possui mais de
2 mil agências no País, a maioria
delas localizadas nos Estados de
São Paulo e Rio Grande do Sul. O

banco lançou ainda um
cartão que cobra juros
menorese tambémuma
linha de financiamento
imobiliário com prazo
de 20 anos e parcelas fi-
xas. “Por tudo isso, nós
conseguimos aumentar
nossa base de clientes
vinculados em 25% em

2006, o que corresponde a mais
550 mil correntistas que utilizam
o Santander Banespa como seu
banco principal”, explica Paiva.

Palestras e eventos
Além de produtos, os bancos
também investem em relaciona-
mentocom seusclientes, oucom
clientes em potencial. É o que faz
o banco ABN Amro Real. A insti-
tuição promove regularmente
um video-chat entre um executi-
vo do Real, um convidado e os
clientes do VanGogh, braço do
banco voltado para os clientes de
alta renda. As conversas geral-
mentegiramem tornodeinvesti-
mentos pessoais.

Além disso, o banco promove
também palestras para públicos
variados, até mesmo para crian-
ças. O objetivo é orientar jovens
que têmentre 10 e12 anosde ida-
desobre comopoupar dinheiro,e
já foi realizada em 20 escolas pú-
blicase particulares.“O objetivoé

R AT I N G

Usiminas obtém classificação
grau de investimento da Fitch

são paulo // A agência de classificação de risco Fitch Ra-
tings atribuiu à Usiminas os ratings de Probabilidade de
Inadimplência do Emissor (IDRs) em Moeda Estrangeira
e Local BBB– e Rating Nacional AA+ (bra), com perspec-
tivas estáveis. Com isso a companhia atingiu a classifica-
ção de grau de investimento. De acordo com a Fitch, a
avaliação se baseia “na posição competitiva da empresa
no mercado e em seu conservador perfil financeiro”. A
agência também atribuiu o rating BBB– ao Programa
Global de Medium Term Notes da Usiminas, no montan-
te de US$ 500 milhões.

fernando travaglini

EMISSÕES

Petrobras troca us$ 399,1 mi
em bônus para alongar dívida

nova york // A Petrobras vai substituir US$ 399,1 milhões
de bônus com vencimentos entre 2008 e 2014 por papéis
de 2016, com cupom de 6,125%. Em comunicado, a esta-
tal diz que a subsidiária Petrobras International Finance
Co. vai emitir um adicional de US$ 399,1 milhões em
Global Notes para a troca de bônus. Com esse movimen-
to, o montante total da emissão de papéis de 2016 sobe
para US$ 899,1 milhões, incluindo US$ 500 milhões ven-
didos em outubro do ano passado. A oferta expirou em 2
de fevereiro e a transação deve ser concluída na quar-
ta-feira, de acordo com comunicado. O Morgan Stanley e
o UBS Securities foram os coordenadores para a oferta.

panoramabrasil

B A N CO S

Banco do Brasil empresta r$ 1
bi em consignado em janeiro

brasília // Os desembolsos da carteira de crédito consig-
nado do Banco do Brasil superaram R$ 1 bilhão em ja-
neiro, volume recorde para um único mês. No total, fo-
ram feitas 248.726 operações no período, número tam-
bém recorde, segundo a instituição. Com o resultado de
janeiro, o saldo da carteira do consignado subiu para R$
8,5 bilhões, com 3 milhões de operações ativas. O au-
mento na demanda por crédito no início do ano já era
esperada, mesmo assim o volume de empréstimos sur-
preendeu. Somente no último dia 31, os financiamentos
somaram R$ 94 milhões, a maior contratação para um
único dia já registrada pela instituição.

agência estado

Notas

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 6 fev. 2007. Finanças, p.A13.
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