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Os executivos financeiros de grandes empresas trabalham mais com os bancos Itaú, 
Bradesco, ABN Amro Real, Unibanco e Santander. A constatação é de pesquisa 
realizada pelo DCI com 27 diretores e gerentes da área financeira de corporações, que 
mostrou que eles estão, em geral, satisfeitos com o serviço prestado pelos bancos 
(deram nota média 4,7 numa escala de 1 a 5) e preferem trabalhar com mais de uma 
instituição financeira. 
Foram ouvidos executivos das empresas Gol Linhas Aéreas , Confab , Eternit, São 
Paulo Alpargatas , Petrobras , Sadia , Brasil Telecom , Souza Cruz , Embraer , Braskem 
, Randon , Fras-Le , ALL América Latina , Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) 
, Weg , Ripasa , Unipar , Comgás , Copesul , Bandeirante Energia , CCR Rodovias , 
Cemig , Iochpe-Maxion , Marcopolo , Prosegur , CPFL Energia e BeSafer Intelligence . 
O Banco Itaú é a instituição com que a maioria dessas empresas trabalha — 23 delas 
optam por operar com o banco. Em seguida vêm Bradesco , com 20; ABN Amro Real , 
18; Unibanco , 17; e Santander , 15.  
Outros bancos com os quais os executivos financeiros dessas empresas trabalham são: 
Banco do Brasil , com 10; Citibank , com 9 companhias; BBV , com 8; HSBC , com 4; 
Bank Boston , com 3; Banco Votorantim , com 2; Banco Safra e Besc (Banco do Estado 
de Santa Catarina) , com uma. 
A satisfação das empresas com o setor bancário é grande, de acordo com os 
entrevistados. Richard F. Lark, diretor vice-presidente financeiro da Gol, por exemplo, 
garante que está muito satisfeito com os sete bancos com os quais trabalha.  
Ele demanda dessas instituições principalmente financiamentos e faz aplicações em 
CDBs (Certificados de Depósito Bancário), Letras do Tesouro, fundos de hedge 
(proteção) e CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Lark atribui nota 5 ao 
tratamento que recebe dos bancos. 
Entre os entrevistados, a preferência é trabalhar com mais de um banco, com exceção 
da Comgás, que citou apenas o Itaú como provedor de serviços (quase exclusivo) para 
a empresa, segundo seu gerente de relações com investidores, Luiz Cláudio.  
Quatro empresas optam pela maior diversificação no grupo entrevistado, operando 
com oito bancos: Brasil Telecom, Bandeirante Energia, CCR Rodovias e Celesc. Todos 
eles trabalham com Bradesco, Itaú, Unibanco e Santander. 
Das entrevistadas, seis trabalham com sete bancos e em todos esses casos estão entre 
os escolhidos Bradesco, Itaú e Unibanco. 
Concorrência antes da opção 
A diversificação ajuda em um ponto importante lembrado pelos entrevistados: a 
necessidade de fazer concorrência entre os bancos, para conseguir melhores condições 
nos empréstimos e demais serviços das instituições financeiras. 
A pesquisa mostrou que 14 dos entrevistados tomam essa atitude antes de recorrer 
aos serviços bancários. 
Nesse processo, as empresas priorizam o atendimento oferecido pelos bancos como 
principal ponto para a escolha da instituição financeira. 
Entre os pesquisados, sete disseram que essa é a primeira razão para escolha de um 
banco para suas empresas. 
Há os que apontam o ‘leque’ de serviços oferecidos como principal atração. É o caso de 
Dario Letang, diretor financeiro da Be Safer Intelligence, que dá importância 
principalmente ao internet banking, quantidade de agências, relacionamento e 
atendimento. 
Letang enumera também as restrições que faz aos bancos com que trabalha. Do Safra, 
queixa-se do limite para operações; para o Bradesco, a restrição é quanto à 
quantidade dos clientes; e do Unibanco pede mais flexibilidade. 



Os bancos são utilizados pelas empresas entrevistadas principalmente como 
repassadores de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social) e para ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio). 
Há também os que recorrem a “empresas-mãe” para conseguir financiamento. É o 
caso da Celesc, segundo Osvaldo Mendes, diretor financeiro da empresa, que aponta a 
Eletrobrás como uma de suas fontes para crédito. 
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