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Ademir dos Santos, Business Finance Manager da Philips na América Latina 

A oferta de crédito no Brasil se aproxima dos padrões pré-crise e os prazos concedidos pelas 
instituições financeiras estão se alongando. A informação é de Ademir dos Santos, Business 
Finance Manager da Philips na América Latina.  

“O crédito está voltando de uma forma gradual e empresas como a Philips já têm tido maior 
acesso. Os prazos estão mais flexíveis, têm se alongado, não são mais de curto prazo. Já é 
possível fazer captação de até um ano e meio”, destacou Santos, que participou nesta terça-
feira (19/05) do comitê de Finanças da Amcham-São Paulo. 

Na avaliação o executivo, os spreads bancários - diferença entre custo de captação e de 
empréstimos dos bancos – continuam muito elevados no País. “Eles estão sendo reduzidos de 
forma lenta”, disse.  

Santos comenta que a Selic, ainda alta, se aproxima das taxas de juros do Peru e da 
Colômbia, que já apresentavam níveis inferiores aos nossos, e está no mesmo patamar da do 
México.  

Ele aponta como um fator negativo na região os altos custos tributários de transação. “Um 
exemplo é o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Todos os países da América Latina 
têm impostos semelhantes que oneram muito as atividades.” 

Gestão de liquidez 

No comitê da Amcham, o Business Finance Manager da Philips na América Latina, Ademir dos 
Santos deu orientações para a gestão de liquidez nas empresas. Dentre elas: 

Ter processos padronizados e centralizados; 

Fortalecer a relação com os bancos (busca de melhores serviços e menores taxas); 

Privilegiar sistemas de pagamentos eletrônicos para visualizar melhor as operações; 

Negociar variadas possibilidades de pagamento com os fornecedores (sempre ter alternativas). 

De acordo com Santos, as empresas devem avaliar parcerias com instituições financeiras 
pequenas para mitigar riscos. “Elas podem ser opção para o desconto de determinados 
recebíveis com agilidade em certas ocasiões.” 
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