
Micro e pequenas empresas terão US$ 20 milhões em crédito  
 
Banco do Brasil capta mais US$ 120 milhões nos EUA. 
 
O presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb Lima, anunciou que a instituição fechou ontem, 
uma captação de US$ 120 milhões nos Estados Unidos. A operação é lastreada no fluxo de ordens 
de pagamento que o BB tem a receber em dólar. O prazo da operação é de sete anos, com dois 
anos de carência e cupom de juros de 7,26%.  
 
Casseb comemorou a operação, já que desde 11 de setembro passado nenhuma instituição 
brasileira havia conseguido colocar no mercado externo títulos de longo prazo. "É uma notícia 
muito boa", afirmou".  
 
Inicialmente a operação, coordenada pela BB Securities e a Merrill Lynch, estava sendo negociada 
em US$ 75 milhões e foi elevada em US$ 45 milhões para atender à demanda.  
 
- Esta captação é um sinal evidente de que a percepção do investidor externo melhorou de forma 
razoável para com o País, independente do que está acontecendo lá fora - comentou o vice-
presidente de Negócios Internacionais e Atacado do Banco do Brasil, Rossano Maranhão Pinto, ao 
destacar a coincidência de a operação ter sido concluída no dia em que o mercado internacional 
viveu momentos de apreensão em relação à iminência de guerra.  
 
Segundo Maranhão, a operação ficou em 450 pontos base acima dos juros pagos pelos títulos do 
Tesouro americano. O vice-presidente destacou que desde o ano passado o Brasil (Governo e 
empresas) não fazia captações externas com prazo tão longo. A última captação feita pelo BB, em 
11 de setembro passado, foi de US$ 40 milhões, pagando 489 pontos base acima dos juros pagos 
pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.  
 
De acordo com documento divulgado pelo BB, a operação obteve classificação de risco BBB e 
Baa1 pelas agências Standard&Poor's e Moody's. Isso significa, segundo os técnicos do BB, dois 
níveis acima do que o mercado considera como investment grade. Os recursos captados serão 
destinados ao financiamento do comércio exterior, sendo até US$ 20 milhões para micro e 
pequenas empresas.  
 
Vice de negócios garante que não faltarão recursos  
 
Segundo Maranhão, trata-se de uma demonstração que Governo dá para as micro e pequenas 
empresas de que não vai faltar recursos para o financiamento do comércio exterior. Destacou 
ainda que o prazo de sete anos é uma abertura importante para o País, pois as demais instituições 
brasileiras não estavam conseguindo captar neste ano com prazos superiores a 18 meses.  
 
O executivo antecipou que o Banco do Brasil negocia, para a ainda esta semana, outra captação 
interbancária, com um banco estrangeiro, de cerca de US$ 30 milhões, podendo chegar a US$ 35 
milhões que não mencionou qual, que será dirigido também às micro e pequenas empresas que 
atuam na área de comércio exterior.  
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