
De olho
no imigrante
O Banco do Brasii abrira nos Estados Unidos
uma rede de agências para atuar no varejo
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A
brir agências parece
um dos caminhos mais
óbvios para o Banco
do Brasil ampliar seus
negócios no varejo.

Em sua terra natal, a rede do banco
estatal soma 3.155 agências e mais
9.277 postos de atendimento. Esses
números deverão ganhar um refor-
ço de peso nos próximos meses. O
BB, que já conta com uma rede de
mais de 40 agências em diversas
partes do mundo, agora pretende
atuar firme no varejo no mercado
mais disputado do planeta - os Es-
tados Unidos. "Acreditamos no fu-
turo dos imigrantes brasileiros", diz
Sandro Kohler Marcondes, diretor
da área internacional do Banco do
Brasil, sobre aqueles que cruzam
as fronteiras em busca de trabalho.
Atualmente, cerca de 2 milhões de
brasileiros vivem nos Estados Uni-
dos. Os imigrantes, logo que se esta-
belecem, passam a enviar dinheiro
para o Brasil, e é nesse dinheiro
que o BB está de olho. Falta apenas
a autorização final das autoridades
americanas para que as primeiras
agências sejam abertas.

O pulo-do-gato está no efeito
cascata que esse serviço deve pro-
vocar. Se imigrante brasileiro abre
uma conta no BB dos Estados Uni-
dos, há grandes chances de seus
parentes no Brasil também se tor-

narem clientes da instituição. "Esse
será um grande potencializador",
destaca Marcondes. Haverá fun-
cionários brasileiros nas agências, o
que deverá facilitar a vida dos futu-
ros clientes. Muitas das pessoas que
emigram atrás de empregos modes-
tos não dominam o inglês.

Essa incursão, anunciada em
fevereiro, já vinha sendo planejada
havia dois anos e foi traçada sobre o
entendimento de que para se tornar
competitivo no exterior é preciso au-
mentar seus pontos de presença no
mapa. Exigirá um investimento ini-
cial de US$ 44 milhões e se dará em
um momento delicado para parte das
instituições financeiras presentes na-
quele país. O cenário, porém, não as-
susta. "Isso não alterou nossos planos
originais, mas ficamos mais conser-
vadores em relação ao processo e aos
resultados", admite Marcondes. "Na
perspectiva de quem está entrando,
os concorrentes já instalados foram
prejudicados com a crise." Ou seja, o
banco pretende abrir suas portas no
auge da crise de crédito americana,
em que parte dos concorrentes está
fora de combate.
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Revolução discreta
A atuação internacional não é pro-
priamente uma novidade na vida do
BB. O banco mantém subsidiárias
em outras praças para apoiar gran-
des clientes corporativos. "Nossa
atuação é ajudar brasileiros afazer
negócios nas localidades onde es-
tamos presentes", afirma Nilo José
Panazzolo, diretor de comércio
exterior da instituição. O que está
oxigenando o modelo de expansão
internacional é a abordagem de
clientes pessoa física. Esse proces-
so começou a se desenvolver em
meados da década de 1990, quando
a atividade de varejo no exterior
se tornou muito forte, sobretudo
no Japão.

A instituição acompanhou des-
de o início a onda de dekasseguis
em busca de espaço na terra de
seus avós. Há 18 anos, uma mudan-
ça na lei japonesa abriu as portas do
país para até a segunda geração de
descendentes. Isso gerou uma onda
migratória e, de uma hora para ou-
tra, 300 mil brasileiros se muda-
ram para o Oriente. A iniciativa se
mostrou recompensadora. Dos 3
milhões de ordens de pagamento
que o BB recebe a cada ano do ex-
terior, 800 mil saem do Japão. São
remessas relativamente pequenas,
com valores que variam de US$ 50
a US$ 300. Por menores que sejam,
porém, juntas elas representam um
volume importante. Em 2006, os
imigrantes latino-americanos nos
Estados Unidos mandaram para
seu país de origem US$ 68 bilhões.
É um volume de recursos quase
igual ao dos investimentos estran-
geiros diretos na região, que foram
de US$ 72 milhões.

A luta por espaço no mercado
americano promete ser mais desa-
fiadora. Em primeiro lugar, a colônia
brasileira nos Estados Unidos é dis-
persa pelo vasto território america-

COBRAS PARA O MUNDO
UM VENENO QUE pode matar é o remé-
dio que estimula os negócios da empresá-
ria Helena Perez. A Bratox, sua empresa,
cresce à razão de 50% ao ano apoiada nas
vendas da peçonha de jararacas e casca-
véis para o exterior. Com sede em Campi-
nas, no interior de São Paulo, a empresa só
começou a obter bons resultados depois
que passou a se valer do Balcão de Negó-
cios do Banco do Brasil. No ano passado
faturou R$ 200 mil. Este ano deverão ser
R$ 300 mil. Foi através do Balcão que a
Bratox conseguiu resolver dois problemas
que costumam manter o pequeno empresário afastado das exportações.
O primeiro é receber as faturas emitidas contra clientes espalhados por
países como índia, França e China. O outro é lidar com a burocracia que,
muitas vezes, é a maior ducha de água fria para a pequena empresa que
pretende vender para o exterior.

Os principais clientes da Bratox são empresas que utilizam o veneno
das cobras brasileiras como matéria-prima no fabrico de remédios para
o sistema nervoso (no caso da cascavel) e para o processo de coagulação
(no caso da jararaca). O Balcão de Negócios cuida de todo o processo: faz
contato com os potenciais clientes internacionais, acompanha o preen-
chimento correto da documentação necessária e se responsabiliza pela
remessa da mercadoria. "Nós informamos o Banco do Brasil sobre a pre-
visão de embarque do produto e o sistema estabelece, automaticamente,
o prazo para o pagamento", diz Helena. O sistema conta com 5.500
exportadores cadastrados, entre pequenos empresários e artesãos. A
rede de contatos no exterior alcança 1.700 importadores em potencial.
As remessas nunca ultrapassam o valor de US$ 20 mil, o que permite aos
clientes utilizar a Declaração Simplificada de Exportação (DSE).

O serpentário da Bratox fica na cidade de Morungaba, vizinha a Cam-
pinas. As instalações têm licença do Ibama e todo o processo é legaliza-
do. Uma vez por mês, as cobras adultas (com mais de 2 anos de idade) têm
o veneno extraído e, em seguida, cristalizado para as exportações. Com
a expansão da Bratox, a criação será aumentada e um novo serpentário
implantado no Maranhão. Este ano, a previsão é de dobrar as vendas e o
tamanho da empresa. (J.G. e A.R.)

no. Além disso, enquanto os dekas-
seguis estão instalados legalmente,
os brasileiros, na maioria dos casos,
nem sempre estão em situação re-
gular. Para o Banco do Brasil isso
significa uma revolução discreta.
Ao contar com uma conta bancária,

os brasileiros poderão ser identifi-
cados e "contabilizados", mesmo
estando em situação ilegal no país,
já que os bancos (o BB ou qualquer
outro) estão mais interessados na
identificação do cliente do que em
sua situação legal.
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