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A estratégia é personalizar o atendimento para cada cliente  
 
As médias empresas continuam a exibir forte demanda por crédito em 2011. Atentos a esse 
movimento, os bancos buscam sofisticar o atendimento e personalizar produtos para a oferta 
de recursos, de acordo com a necessidade da empresa. Com papel relevante na cadeia 
produtiva das grandes corporações, o segmento de médio porte terá atuação decisiva no 
desenvolvimento do país nos próximos anos, período marcado pela realização da Copa do 
Mundo, Olimpíada e exploração do Pré Sal.  
 
Para crescer em 2011 junto às médias empresas, o Banco do Brasil (BB) aposta na oferta de 
operações customizadas, ou seja, a entrega de soluções negociadas entre gerente de 
relacionamento e cliente, segundo informa o diretor da área comercial, Sandro Kohler 
Marcondes. "Em 2011, o banco prevê crescimento de 20% para esse segmento contra 18% no 
ano passado", afirma. A expectativa dele é de que o incremento seja impulsionado por 
operações de investimento tanto padronizadas quanto estruturadas. 
 
O diretor do BB explica que as médias empresas - com faturamento anual de R$ 25 milhões 
até R$ 600 milhões - ainda utilizam fortemente linhas de crédito tradicionais: capital de giro, 
investimentos e crédito ao comércio internacional. No entanto, o banco já percebe uma 
procura expressiva por instrumentos de mercado de capitais, especialmente debêntures e 
notas promissórias. "Por isso, reforçamos a área com equipes especializadas", diz Marcondes.  
 
Na Caixa Econômica Federal, a expectativa, segundo o superintendente nacional de Média e 
Grande Empresa da Caixa, Dário Castro de Araújo, é ampliar em 30% a oferta de crédito para 
o segmento de pessoas jurídicas em 2011. No ano passado, o crescimento foi de 21,1%. Nos 
critérios da Caixa, são consideradas empresas de médio porte aquelas com faixa de 
faturamento de R$ 15 milhões até R$ 60 milhões ao ano. 
 
Araújo explica que, por enquanto, ainda é predominante por parte das médias empresas a 
contratação de linhas de crédito tradicionais, como capital de giro, com pagamento parcelado e 
prazo alongado. Mas ganha força a demanda por linhas de crédito destinadas ao financiamento 
para a expansão e modernização de empreendimentos voltados à produção e à infra-estrutura. 
Essas operações são firmadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). Ao longo de 
2011, a Caixa fomentará o crédito á exportação, explica o superintendente Dário Castro de 
Araújo.  
 
O diretor da área Empresas do Itaú Unibanco, Carlos Eduardo Maccariello, conta que houve a 
ampliação do portfólio de produtos e serviços e também da contratação e treinamento de 
pessoas capacitadas para o atendimento às médias empresas em 2011. Esse segmento obtém 
crédito, principalmente capital de giro, com algum tipo de garantia. Também usam as linhas 
de recursos direcionados, que possuem maiores prazos de pagamento, como o crédito rural e 
repasses do BNDES. Por questões estratégicas, o banco não divulga o faturamento do 
segmento considerado de médio porte.  
 
A importância da média empresa para o HSBC é visível nos números. O segmento - que inclui 
empresas com receita entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões ao ano - é responsável por 45% 
dos ativos do banco na área de pessoa jurídica. Em 2010, o volume de empréstimos e 
financiamentos para a média empresa cresceu 21%, informa o diretor de produtos de pessoa 
jurídica do HSBC, Rodrigo Caramez.  
 
No segmento de média empresa, 45% das operações do HSBC são de produtos de capital de 
giro e contas integradas com recebíveis. A seguir, aparecem as linhas de financiamento à 
importação e exportação, que representam 20%. Por último, com participação de 15%, ficam 
as linhas de repasse do BNDES. "As médias empresas estão se internacionalizando. A maior 
taxa de crescimento, bem acima do mercado, foi nas linhas de comércio exterior, para as quais 
o HSBC lançou produtos e assessoria", explica Caramez.  



 
Um dos lançamentos, no último trimestre de 2010, foi a linha Finimp, que permite financiar a 
compra de máquinas importadas e mais os impostos (IPI, II, ICMS e Pis/Cofins) que chegam a 
representar de 30% a 70% desse tipo de produto.  
 
No Santander, o volume de crédito a pequenas e médias empresas registrou incremento de 
21,8% em 2010 sobre 2009, atingindo R$ 38,3 bilhões. Foi o segmento líder, se comparado ao 
de grande empresas que cresceu 14,6% no ano passado. Sem divulgar expectativas para 
2011, o diretor de Empresas do Santander, João Consiglio afirma que o volume de crédito para 
a média empresa - cujo faturamento varia de R$ 30 milhões a R$ 250 milhões ao ano - 
continuará crescendo. "A necessidade desse segmento tem se intensificado, seja para capital 
de giro, reposição de estoque e investimento em produção", diz Consiglio. 
 
A equipe de atendimento às médias empresas também cresceu no Santander em 2010. Foram 
abertas novas regionais pelo país, dentro do próprio banco, para o maior relacionamento com 
segmento de médio porte. O banco dispõe de profissionais habilitados para as operações 
estruturadas que financiam projetos dessas empresas. "Quando começam a crescer, cada uma 
delas tem uma necessidade. Por isso, cada operação estruturada é única, com o fluxo de 
recursos de acordo com o recebimento de cada empresa", diz Consiglio.  
 
Nas empresas com faturamento entre R$ 6 milhões a R$ 30 milhões ao ano, a procura por 
crédito no Santander está mais concentrada nos produtos tradicionais, como capital de giro 
com prazo de pagamento mais longo, segundo informa o diretor executivo do segmento 
Business no Santander, Ramon Camino.  
 
O volume de crédito concedido à pequena e média empresa - cujo faturamento anual varia 
entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões - cresceu 29% no Bradesco em 2010 sobre 2009. Foi o 
segmento com maior representatividade. Para 2011, a expectativa é de expansão entre 20% a 
24% na carteira de crédito para empresas de médio porte, segundo o diretor da área de 
Empréstimos e Financiamento do Bradesco, Octávio de Lazari Júnior.  
 
Para fazer frente ao aumento de volume, a estrutura de atendimento às empresas foi ampliada 
no Bradesco no País. De acordo com Lazari, dentro da área de atendimento ao varejo, as 
agências reservaram um espaço para prestar atendimento personalizado às médias empresas.  
 
Além dos instrumentos tradicionais, encontrados nas prateleiras dos bancos, o Bradesco 
estruturou, segundo seu diretor, operações específicas, construídas de acordo com a geração 
de caixa das médias empresas. Com isso, em 2010, o número de operações com debêntures e 
cédulas de crédito bancário (CCBs) cresceu 83%. O número de estruturações com Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (CRIs) aumentou 60% no banco. "Todos os instrumentos 
continuarão fortes em 2011 ", afirma Lazari.  
 
Bancos de nicho oferecem agilidade 
 
Atentas à crescente demanda por crédito no segmento de empresas de médio porte, as 
instituições financeiras com atuação segmentada começam a estruturar operações de longo 
prazo, demonstrando agilidade em aproximar os clientes dos investidores qualificados. O 
Banco Bracce, por exemplo, estima alcançar R$ 450 milhões em volume de crédito para a 
média empresa em 2011 e mais do que dobrar os R$ 180 milhões de 2010. "Depois de um 
período de trabalho pré -operacional e contínuo, entramos em 2011 com uma estrutura pronta 
e ágil", afirma o diretor presidente do banco, Michael Esrubilsky. 
 
Por meio de cédulas de crédito bancário (CCBs), cédulas de crédito imobiliário (CCIs), 
debêntures, entre outros instrumentos, o banco Bracce monta produtos personalizados que 
são cedidos ou distribuídos no mercado de capitais. "Não temos produtos de prateleira", 
explica o executivo. O trabalho consiste em prestar assessoria às médias empresas, preparar a 
operação e levá-la ao investidor qualificado. 
 



Segundo o diretor-presidente do Bracce, 96% das empresas de médio porte no Brasil estudam 
o balanço do banco para escolher com qual instituição contratarão o financiamento. A proposta 
do Bracce é captar recursos no mercado de capitais por meio de operações de longo prazo, 
com 72 meses e 24 meses de carência, a taxas competitivas que variam conforme o rating da 
operação, a partir da classificação de risco BBB. A remuneração do investidor pode variar de 
130% do CDI a 150% do CDI, por exemplo.  
 
No intervalo de 30 meses, a Companhia Petrosul Distribuidora, Transportadora e Comércio de 
combustível teve a assessoria do Banco Bracce para três operações, envolvendo cédulas de 
crédito imobiliário (CCIs). "Separamos em três fases devido aos efeitos da crise financeira 
global no final de 2008 e durante 2009", explica o diretor financeiro da empresa Antonio 
Xavier de Aguiar. A terceira etapa, estruturada no último trimestre de 2010, deverá ser 
efetivada ainda no primeiro semestre de 2011 com a captação de cerca de R$ 60 milhões. 
 
Com faturamento anual em torno de R$ 800 milhões, a Petrosul compra e vende combustíveis 
(gasolina, álcool e diesel) no Estado de São Paulo. Hoje, a empresa vende mensalmente 30 
milhões de litros. Em dois anos, a expectativa da empresa é de alcançar a marca de 
aproximadamente 45 milhões de litros.  
 
Os recursos captados, em torno de R$ 60 milhões, vão permitir a devolução de investimentos 
feitos no passado pela holding do grupo, além de reforçar o capital de giro da empresa. O 
prazo da operação é superior a quatro anos, com baixo risco de liquidez (rating A+). A 
garantia oferecida para a operação são os recebíveis provenientes de aluguéis. "A consultoria 
para operações diferenciadas, de longo prazo, é mais acessível em instituições segmentadas 
que captam investidores com visão de longo prazo", explica o diretor financeiro da Petrosul.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2011, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p.F2. 


