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Atravessar uma das piores crises financeiras mundiais, com consequências sobre a oferta de 
crédito no Brasil, e ganhar um novo e importante acionista sem ver abalado o engajamento 
dos funcionários foi uma grande prova de fogo para a BV Financeira na virada de 2008 para 
2009. Uma prova por enquanto vencida: a empresa foi anunciada ontem como A Melhor na 
Gestão de Pessoas de 2009 da revista "Valor Carreira". Ela é a campeã entre 25 companhias 
destacadas em pesquisa feita pela Hewitt Associates com funcionários, especialmente para o 
Valor e premiadas em cerimônia realizada no hotel Hilton Morumbi, em São Paulo. A revista, 
que circula hoje para assinantes do jornal e venda em bancas, escolhe as cinco melhores em 
cinco grupos formados de acordo com o número de funcionários das empresas. A BV foi a 
campeã do grupo de companhias com mais de 4 mil funcionários. Ela frequenta a lista de 
destaques da publicação há cinco anos, os últimos quatro como campeã do seu grupo. 
 
Em janeiro, 49,99% do capital do controlador da financeira, o Banco Votorantim, foi vendido 
ao Banco do Brasil. "Foi um bom teste para que afirmássemos as nossas convicções de gestão, 
não houve queda na motivação", diz o presidente Wilson Masao Kuzuhara. "Até ganhamos 
'market share' nesse período". O aumento de 150% no volume financeiro dos contratos este 
ano, para R$ 2,1 bilhões até setembro é, segundo ele, emblemático de que a equipe não 
perdeu ritmo. Em relação a dezembro de 2008, a carteira de crédito cresceu 30%, a R$ 24,9 
bilhões, em comparação aos 13% das operações de empréstimos direcionadas às pessoas 
físicas no sistema financeiro, segundo as últimas estatísticas do Banco Central (BC). No 
segmento de veículos, principal linha de atuação da BV Financeira, a velocidade de expansão 
no mercado foi ainda mais tímida, de 6,6%.  
 
Como proporção do desempenho consolidado, a BV Financeira já responde por 50% dos 
resultados do Banco Votorantim. E foi justamente a especialização em veículos no braço de 
consumo que aproximou o BB do banco da família Ermírio de Moraes. A exemplo de outros 
grupos financeiros privados, a instituição acusou queda nos depósitos nas semanas que 
sucederam a quebra do americano Lehman Brothers. Mas a venda de fatia para o BB por R$ 
4,2 bilhões esteve longe de representar uma operação de socorro, de acordo com Kuzuhara. 
"Efetivamente estávamos buscando um posicionamento estratégico melhor para o negócio", 
diz. "Todo o sistema perdeu depósitos, houve uma crise de liquidez, não foi nada localizado e o 
balanço ao longo da crise e a rentabilidade mostram que isso é 100% verdadeiro." 
 
Mas como conciliar o sigilo de uma negociação desse porte e ao mesmo tempo evitar o 
contágio de informações desencontradas nos corredores? Para Kuzuhara, foi a confiança dos 
profissionais na gestão do banco que permitiu atravessar esse período crítico sem maiores 
percalços. Mesmo com a crise, a BV Financeira não demitiu ninguém - ao contrário, contratou 
cerca de 2 mil profissionais. A cultura de remuneração por resultados não é nova e está 
enraizada nos mais de 4,5 mil colaboradores. "São todos empreendedores, que pensam no 
negócio 24 horas por dia; aqui, ninguém pede aumento de salário e quem tiver melhor 
desempenho, ganha mais". Conforme explica, o salário fixo é menor do que a média do 
mercado, mas no todo, com a remuneração variável, os profissionais conseguem ganhar 
melhor do que se trabalhassem na concorrência. 
 
Com um time predominantemente jovem - a idade média dos profissionais é de 31 anos -, as 
pesquisas de clima aplicadas pela BV Financeira mostram um índice de satisfação alto. Na mais 
recente, a média era de 8,73 para uma pontuação máxima de 10. Outros itens avaliados, 
como motivação para construir uma carreira na empresa ou a compreensão de como o 
trabalho individual contribui para o bolo de resultados, as notas foram igualmente elevadas, de 
9,17 e 9,38, respectivamente.  
 
A cultura transmitida desde as funções mais elementares é que qualquer um pode construir 
uma trajetória na empresa e almejar um cargo executivo. Não há, entretanto, um plano de 
carreira típico. Kuzuhara conta o caso de dois diretores estatutários que chegaram ao posto 
por caminhos totalmente diferentes num intervalo de nove anos. Um deles, recém-formado, 
ingressou num programa de "trainee". O outro, admitido quando tinha apenas o curso 



fundamental, conseguiu conciliar estudo e vida profissional mesmo trabalhando 12 horas por 
dia até concluir o ensino superior.  
 
Na linha de frente, nas concessionárias onde atuam, os gestores têm a missão de nunca deixar 
o lojista sem uma resposta. É um segmento em que a concorrência é intensa, pois os 
revendedores costumam trabalhar com inúmeras financeiras, sem prometer fidelidade a 
ninguém. "A política de comissão para o lojista é muito parecida entre as financeiras, o que 
muda é a qualidade do atendimento e da prestação de serviços", diz Kuzuhara. 
 
Num mercado dominado por financeiras ligadas aos grandes conglomerados e que cresceram 
por meio de aquisições, a trajetória da BV Financeira é peculiar, toda construída com 
crescimento orgânico. Criada em 1998, às vésperas da grande desvalorização cambial 
brasileira, a operação foi montada como uma alternativa aos negócios de atacado e tesouraria, 
que predominavam no Banco Votorantim nos tempos da hiperinflação. O processo de 
estabilização da moeda, a partir de 1994 com o Plano Real, deixou claro que o crédito ganharia 
importância para o sistema financeiro e daí a necessidade de mudar o timão, conta Kuzuhara. 
O segmento de financiamento de veículos foi a linha de negócios escolhida por contemplar 
contratos com garantia real. E como a concorrência nas carteiras de veículos novos era feroz, 
o caminho foi o mercado de usados.  
 
Hoje esse segmento representa dois terços dos negócios, mas a tendência, segundo Kuzuhara, 
é inverter o mix, com o financiamento de veículos novos ganhando relevância na operação. 
"Os usados tiveram queda de preço, poluem mais, enquanto os novos vêm com tecnologias 
mais avançadas", justifica. Historicamente, as carteiras de financiamentos de automóveis 
apresentam os menores índices de inadimplência, mas, com a crise, esse percentual também 
subiu. Pelos dados do BC, as operações com atraso acima de 90 dias chegavam a 4,9% em 
setembro, em comparação aos 3,8% de 12 meses atrás. Nos portfólios de usados, a proporção 
de créditos de difícil liquidação tende a ser maior e a garantia a ser executada é considerada 
de qualidade inferior, principalmente após o governo ter dado incentivos tributários para a 
compra de novos com a isenção ou redução de IPI. O valor dos usados caiu.  
 
Outra linha de negócios que vem sendo explorada pela BV é o crédito consignado, com 
desconto em folha de pagamento. Os planos preveem avançar por novos segmentos, mas, por 
ora, isso ainda é mantido sob sigilo. A convivência com o novo sócio do Banco Votorantim, o 
BB, de acordo com Kuzuhara, tem sido boa. A rotina operacional não mudou. Pelo acordo, três 
representantes do BB e três do Votorantim passaram a dividir o conselho de administração, 
fórum de discussões estratégicas. Mas as formas de execução, como a política de 
remuneração, parte sensível da operação, não foram alteradas.  
 
Valor Econômico, São Paulo, 12 nov. 2009, Primeiro Caderno, p. A20. 


