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O Rabobank Brasil, que tem atuação focada no agronegócio no país, reforça suas operações 
locais estimulado pelo avanço do setor, que amplia as exportações e se internacionaliza. A 
expectativa do banco holandês é ampliar sua carteira de crédito rural dos atuais R$ 988 
milhões para R$ 1,6 bilhão até o fim de 2009 com o incremento nas operações de 
empréstimos para produtores agrícolas.  
 
O banco também busca incrementar as operações no segmento "corporate", que atende 
sobretudo indústrias de alimentos e agroindústrias exportadoras, e hoje somam R$ 1 bilhão. 
Dentro dessa estratégia, está criando uma agência nas ilhas Cayman, batizada de Banco 
Rabobank International Brasil S.A Cayman Branch, com foco em operações de pré-pagamento 
às exportações.  
 
Luciano Fantin, principal executivo de finanças (CFO) do Rabobank no Brasil, diz que a agência 
será uma "plataforma no exterior para atender operações de crédito", como pré-pagamento às 
exportações, além de oferecer instrumentos derivativos para empresas que precisam de 
proteção no exterior. Fará ainda emissões de bônus.  
 
De acordo com o executivo, o objetivo da agência de Cayman é atender clientes brasileiros 
que hoje fazem negócios com outras unidades do Rabobank no exterior. "O grande apelo das 
operações de pré-pagamento são os prazos, que são em média de cinco anos, enquanto nos 
ACCs (Adiantamento de Contrato de Crédito) são de 360 dias", disse. Além disso, no caso de 
emissões de bônus, os custos também serão menores.  
 
O Rabobank estima que a nova agência tem potencial de alcançar US$ 400 milhões em 
operações de pré-pagamento à exportação nos próximos dois anos.  
 
Hoje, o banco tem entre seus clientes 80 agroindústrias e companhias de alimentos, de acordo 
com Antônio Carlos Ortiz, chefe de Rural Banking do banco. Já o número de produtores 
atendidos pela instituição é de cerca de 500, basicamente na região do cerrado, no Centro-
Oeste e áreas do Nordeste. Além de operações de crédito rural, o Rabobank opera com linhas 
de crédito do BNDES, que hoje representam cerca de R$ 200 milhões em sua carteira.  
 
Em 2007, o banco estruturou operações de financiamentos (pré-pagamento e empréstimo) de 
empresas no Brasil como Adecoagro, Usina Cerradinho, Usina Moema, Tropical Bionergia e 
Grupo Dedini Agro. Além disso, atuou em operações de fusões e aquisições, como a da 
Companhia Vale do Rosário e da Santa Elisa e a da compra da Destilaria Alcídia pela 
Odebrecht.  
 
Para poder oferecer crédito via Cayman, o Rabobank captará R$ 300 milhões em dívida 
subordinada. A Corporação Interamericana de Investimentos (CII) já aprovou, na semana 
passada, empréstimo até esse valor. Com isso, o patrimônio de referência do banco, que hoje 
é de R$ 440 milhões, passará para R$ 660 milhões.  
 
As turbulências no mercado financeiro internacional, que têm restringido o crédito, não 
afetaram os planos do Rabobank de crescer no Brasil. Fantin afirma que há perspectivas 
favoráveis na "economia real". "Há aumento de poder de compra em várias regiões do 
mundo", acrescenta Ortiz, chefe do Rural Banking.  
 
Com maior poder compra, cresce o consumo de alimentos, abrindo espaço para o aumento das 
exportações. "O banco está se posicionando no Brasil porque o país é grande produtor de 
commodities", diz Fantin. Nem a inflação dos alimentos - provocada pela alta de grãos e do 
petróleo e maior demanda interferiu na estratégia da instituição. Pelo contrário. Fantin observa 
que o choque de preços pode ser contido com o aumento da oferta de alimentos. E para isso é 
preciso mais crédito.  
 



Criado em 1898 na Holanda por duas cooperativas agrícolas, o Rabobank está em 41 países. 
No Brasil, estreou em 1990 e entrou em operações de crédito a produtores em 2005, quando 
financiou R$ 80 milhões. O total de ativos do banco no mundo soma E 570 bilhões de euros , e 
o Brasil só responde por menos de 1% disso, segundo Fantin. 
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