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Além de garantir recursos, 
bancos apoiam negociações 
Carta de crédito à exportação lidera, mas crescem operações 
nas áreas de investimentos e de fusões e aquisições 

or décadas, a China esti-
mulou sua imensa popula-
ção a trabalhar e a guardar 

dinheiro, sem qualquer flutuação 
de taxas de juros ou do câmbio. 
Como resultado, a poupança in-
terna se aproxima hoje de 40% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
país.O Brasil, no mesmo período, 
esteve na outra ponta e exibe hoje 
uma taxa de investimento infe-
rior a 20% do PIB. O que exigiu, 
nas últimas décadas, reformas 
econômicas a cada soluço do mer-
cado internacional e criatividade 
para viabilizar instrumentos fi-
nanceiros voltados para valorizar 
a moeda diante de sucessivos pro-
cessos inflacionários. 

Agora, brasileiros e chineses 
se unem no grande desafio de 
aperfeiçoar as relações finan-
ceiras entre os dois países, que, 
mesmo trilhando caminhos tão 
diversos, apresentam índices de 
crescimento espetaculares des-
de a crise financeira de 2008. A 
proximidade dos dois países - a 
China é o principal parceiro co-
mercial do Brasil - tem gerado 
um intenso movimento no setor 
financeiro. Enquanto a China 
quer diversificar o portfolio da 
sua imensa poupança interna e 
enxerga boas oportunidades de 
ganhos no território brasileiro, 
o Brasil busca atrair investidores 
interessados em apostar nos pro-
jetos de infraestrutura prioritá-
rios para manter o país na rota 
do crescimento sustentável nos 
próximos anos. 

"Assim como oportunidades, 
há desafios, que começam já 
no fuso horário, seguem para o 
idioma e finalmente há um cho-
que com as diferenças culturais, 
que exigem um esforço ímpar 
na comunicação", conta Admil-
son Monteiro Garcia, diretor da 
área internacional do Banco do 
Brasil, que está presente na Chi-
na desde 2004. 

Os chineses chegam em dele-
gações e têm um protocolo e ritmo 
próprios. As conversas são marca-
das pela visão estratégica e não 
só de negócios. Diferentemente 
dos americanos ou europeus, que 
assinam termos de compromisso 
e pronto, conta Louis Bazire, pre-
sidente do banco BNP Paribas. 
"O processo é mais lento. Olham 
tudo e escutam. Voltam e come-



çam a falar o que querem. Só de-
pois de muitas idas e vindas é que 
se começa a negociar." 

Hoje há praticamente três 
grupos de negócios em pauta na 
agenda dos executivos. O princi-
pal refere-se ao comércio bilateral 
Brasil-China, que fechou 2010 em 
US$ 56,3 bilhões, crescimento de 
US$ 20 bilhões sobre o resultado 
de 2009. O comércio exterior é 
uma operação já consolidada. 
"Grande parte das exportações 
para a China é amparada em 
cartas de crédito à exportação e 
linhas de crédito para capital de 
giro", explica Claudia Azevedo 
Krieger, head de comércio exte-
rior do Santander, que atua no 
mercado asiático através das uni-
dades em Hong Kong e Xangai. 

Ajudar empresas brasileiras e 
chinesas em novas oportunida-
des de negócios é uma missão dos 
executivos financeiros também. 
Exemplo recente desse interesse 
foi a conquista, pelo banqueiro 
André Esteves, do aporte interna-
cional de US$ 1,8 bilhão no BTG 
Pactuai, no final do ano passado. 
Parte do valor veio de fundos so-

beranos chineses. "Os sócios com-
praram, na verdade, a expertise 
do banco na América Latina", diz 
Guilherme Paes, sócio e head da 
divisão de Investment Banking 
do BTG Pactuai. Segundo ele, os 
chineses têm foco em negócios 
na área de energia, mineração e 
agrobusiness em toda a América 
Latina, especialmente no Brasil. 

No fundo, os chineses com-
pram participações em empre-
sas desses segmentos para ga-
rantir o preço e o fornecimento 
de commodities necessárias 
para sustentar o crescimento da 
demanda da maior população 
do mundo. Paes descarta a in-
formação de que a entrada dos 
sócios chineses no Pactuai este-
ja ligada à compra do banco Pa-
namericano. "Eles concordaram 
com o investimento, mas isso 
não está ligado à entrada deles 
no sistema bancário brasileiro. 
É um investimento." 

Outro campo de atuação é con-
quistar empresários chineses que 
chegam ao Brasil ou empresários 
brasileiros que chegam à Chi-
na. Como no caso da montadora 

Chery, que anunciou US$ 400 mi-
lhões para construir uma fábrica 
em Jacareí, interior de São Paulo, 
ou os US$ 6 milhões da fabricante 
de motos Dayun em Santa Catari-
na. Só em 2010 foram anunciados 
mais de US$ 19 bilhões em inves-
timento chinês na atividade pro-
dutiva no Brasil. 

O terceiro grande bloco é a 
área de fusões e aquisições, na 
qual a expertise de cada banco 
para unir empresas chinesas 
e brasileiras será decisiva para 
concluir negociações como a da 
companhia espanhola Repsol, 
que vendeu 40% de sua unidade 
brasileira para a China Petroleum 
& Chemical Corp (Sinopec), por 
US$ 7,1 bilhões, garantindo os re-
cursos necessários para financiar 
a exploração no pré-sal. 

O negócio criou uma das 
maiores companhias de energia 
de capital fechado da América 
Latina, surpreendendo até mes-
mo os bancos que estavam pre-
parando o lançamento de ações 
(IPO) da empresa, que tinha o 
Itaú BBA como coordenador 
principal. "Temos participado 
de muitas operações e estamos 
satisfeitos com o resultado dos 
últimos anos, com uma curva 
de aprendizado intensa, que nos 
permite hoje saber onde os inves-
tidores miram e o que esperam 
de nós", diz Renato Lulia, diretor 
para América do Norte, Europa 
e Ásia. Segundo ele, o Itaú BBA se 
beneficia hoje do relacionamen-
to que cultiva desde 2005 com os 
chineses. "Temos equipes mistas, 
que conhecem o mercado brasi-
leiro e o chinês em detalhes." 

O Banco do Brasil (BB) credita 
ao relacionamento construído 
nos últimos oito anos o sucesso 
de sua operação chinesa. "Absor-
vemos a cultura local e isso nos 
permite exibir hoje um grande 
volume de operações", conta Gar-
cia. Só nos primeiros 20 dias de ja-
neiro deste ano o BB já havia reali-
zado mais de 1,5 mil negociações 
de comércio exterior com a China. 
Para vencer a concorrência, foram 



assinados acordos com os princi-
pais bancos, como Bank of China, 
Agricultural Bank of China, Chi-
na Banking Corporation (CBC) e 
China Construction Bank, entre 
outros. "Somos parceiros em acor-
dos pelos quais assumimos o risco 
das empresas brasileiras, emitin-
do garantias bancárias para a con-
cessão de crédito local." Apesar da 
acirrada concorrência, ninguém 
reclama muito. Afinal são dois 
mercados imensos. "Concorre-
mos com bancos estrangeiros que 
estão lá, como também com os 
bancos chineses. Mas há negócios 
para todos", diz o executivo. 

Louis Bazire, do BNP Paribas, 
conta que o banco se concentra 
em atender às necessidades dos 
dois países no que diz respeito 
ao financiamento do comércio 
bilateral. "Temos profissionais es-
pecializados nos financiamentos 
clássicos de commodities agríco-
las e de matérias-primas." 

Mesma estratégia do HSBC. 
"São as duas economias mais 
dinâmicas do mundo. Isso ficou 
claro para o HSBC após a crise de 
2008", diz Fernando Freiberger, 
diretor para médias empresas. 
Segundo ele, considerando a pre-
sença internacional do HSBC e a 
origem na Ásia, o banco decidiu 
montar uma unidade brasileira 
na China, incluído Hong Kong. 
São duas pessoas em Xangai, vol-
tadas para a atividade comercial. 
Elas coordenam o relacionamen-
to local das empresas brasilei-
ras, como WEG, Marcopolo, por 
exemplo, com o HSBC na China. 
"Tomamos decisão estratégica 
de ter executivos brasileiros para 
olhar oportunidades comerciais 
em diversas frentes na China, as-
sim como temos um executivo 
chinês em São Paulo para fazer o 
mesmo papel aqui." 

Fruto desta estratégia, o HSBC 
ajudou a Caloi a montar escritó-
rio na China e abriu portas para 
o relacionamento com uma rede 
de contatos vitais para a aproxi-
mação com fornecedores. Hoje, o 
HSBC se tornou o principal banco 

da Caloi na China. "Os clientes 
enxergam o valor do apoio dado 
num mercado tão diferente", diz 
o executivo do HSBC. 

Ele diz que a Ásia, especifica-
mente a China, conhece pouco da 
América Latina, inclusive do Bra-
sil. E isso faz com que os chineses 
busquem assessoria dos bancos, 
que por sua vez vislumbram um 
significativo volume de oportu-
nidades. As montadoras chinesas 
estão, num primeiro momento, 
estabelecendo relacionamento 
com executivos da indústria auto-
motiva. A próxima etapa é estabe-
lecer uma fábrica aqui. "Num ho-
rizonte de dez anos, elas terão um 
mercado significativo e haverá 
necessidade de investimento para 
atender à demanda brasileira." 

O BNP também ressalta a espe-
cialização na recepção de missões 
chinesas que querem descobrir 
o Brasil. "Assessoramos a venda 
de 21,52% da MMX, de Eike Ba-
tista, para a siderúrgica chinesa 

Wuhan Iron & Steel Co (Wisco)." 
Há um quarto bloco de nego-

ciações se desenhando entre os 
dois países, que envolve a parceria 
das administradoras de recursos 
de terceiros. Há inúmeros anún-
cios de parceria entre asiáticos e 
brasileiros. Os brasileiros estru-
turam fundos para captar recur-
sos de chineses interessados em 
investir em empresas brasileiras. 

Quanto a um movimento 
dos bancos brasileiros no varejo, 
como vimos no caso do atendi-
mento criado aos dekasseguis, 
os executivos afirmam ser ainda 
cedo para estruturar algo como 
foi feito com os descendentes de 
japoneses. "Havia uma previsão 
de que latinos fossem para a Chi-
na, mas isso não se confirmou", 
diz o executivo do Itaú BBA. 

No entanto, é visível que a 
China sai de uma estrutura com 
base em investimentos e expor-
tações praticada nos últimos 30 
anos para um novo modelo de 



crescimento movido pelos con-
sumidores chineses. O 12° Plano 
Quinquenal, aprovado em março 
para levar a gigante potencia a 
crescer em média 7% ao ano até 
2015, provavelmente desencade-
ará a maior história de consumo 
da história moderna. 

Segundo Carlos Gatti, sócio da 
KPMG especializado em institui-
ções financeiras, é possível que 
os bancos brasileiros venham a 
atuar no médio prazo no varejo 
chinês. "Há um contingente a 
ser bancarizado bem maior do 
que o Brasil com um volume de 
crédito para pessoas físicas que 
deve passar de US$ 7 bilhões para 
algo próximo a US$ 95 trilhões 
em 2050. Além disso, a população 
economicamente ativa da China 
atingirá seu pico em 2025, segun-
do previsões de economistas, dez 
anos antes do Brasil." 

Um movimento que come-
ça lentamente é o entrosamen-
to dos mercados acionários. A 
Bolsa de Valores de Xangai e a 
BM&FBovespa assinaram me-
morando de entendimentos 
para promover a troca de expe-
riências entre empresas, bancos 
e corretoras e assim facilitar o 
acesso dos investidores e emis-
sores de ações aos mercados. "Se 
para nós, como país, a China se 
apresenta como uma boa par-
ceira, para eles não é diferente. 
Pretendemos focar a troca de 
experiências no que diz respeito 
à regulação e no conhecimento 
do mercado", diz José Antônio 
Gragnani, diretor- executivo de 
desenvolvimento e fomento de 
negócios da BM&FBovespa. 

A bolsa brasileira tem um es-
critório em Xangai desde 2004, 
com dois executivos. "Numa pers-
pectiva maior, o relacionamento 
com o investidor chinês é de lon-
go prazo. Requer consistência, 
transparência, compreensão dos 
mecanismos de investimento. É 
um processo de amadurecimento 
e de confiança para que os investi-
mentos aconteçam de forma mais 
natural", aposta Gragnani. 

Text Box
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