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O Bradesco só está esperando maiores definições sobre a solução do conflito entre Iraque e 
Estados Unidos para lançar no mercado externo uma operação de no mínimo US$ 200 milhões de 
títulos garantidos por ordens de pagamentos de seus clientes no exterior ao Brasil, uma chamada 
securitização de fluxos financeiros, segundo o diretor José Guilherme Lembi de Faria. A Petrobras 
lançou ontem bônus "plain vanilla", sem seguro ou garantias, de US$ 200 milhões, de prazo de 
vencimento em cinco anos e opção de resgate antecipado ao investidor em três anos, como havia 
adiantado o Valor.  
 
A Petrobras está oferecendo juros (cupom) de 9% a 9,5% ao ano nos primeiros três anos ao 
investidor e de 12% a 12,5% ao ano nos últimos dois anos. O líder da operação é a Bear Sterns.  
 
Apesar da guerra, o mercado de títulos da dívida externa de bancos brasileiros de curto prazo, de 
vencimento até 2004, esteve ontem com demanda fortíssima, com os investidores trocando 
papéis do governo federal, como o C-bond, pelos títulos das instituições financeiras. O ABN-AMRO 
Real, que está vendendo papéis de US$ 50 milhões e vencimento em 9 meses, já teve procura 
para mais de US$ 120 milhões. A operação não está fechada.  
 
Já o Bradesco não definiu taxas de juros de sua securitização, mas Lembi de Faria disse que 
prefere usar o seguro de risco de crédito para conseguir a melhor classificação de risco possível e 
captar a um custo mais baixo. Segundo ele, as seguradoras "já aceitam conversar" e daqui há 
cerca de dez dias terá maiores definições a respeito. O líder da captação é o ABN-AMRO.  
 
O Bradesco vai pagar juros de Libor, a taxa interbancária de Londres, mais 2,5% aos organismos 
multilaterais pelo prazo de um ano no empréstimo à exportação guarda-chuva, com participação 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da IFC (Internacional Finance Corporation) 
que acaba de fechar. O empréstimo foi de US$ 180 milhões, mas o Bird e o BID entraram com 
crédito de US$ 50 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente, além de assumirem o risco de 
toda a operação.  
 
Os bancos comerciais que participaram do empréstimo foram o ABN-AMRO, o Banco da Nova 
Scotia, o Banco de Montreal, a Caixa Geral de Depósitos, o Standard Chartered Bank, o WestLB, o 
UFJ, o Banco Espírito Santo, o Bayerische Landesbank, o Wachovia, o Banco Comercial Português, 
o Leumi, o Cobank, o HVB e o Banco do Estado da Índia. Aos bancos comerciais, o Bradesco vai 
pagar juros de 2,125% ao ano mais a Libor pelos US$ 120 milhões de linhas à exportação de 
vencimento em um ano, sem possibilidade de ampliação.  
 
Segundo Lembi de Faria, o banco optou por não captar os US$ 200 milhões e preferiu fechar o 
empréstimo antes de a guerra começar. Para ele, esse deverá ser o último empréstimo à 
exportação com participação dos organismos multilaterais, pois os bancos já estão aceitando 
repassar linhas de crédito à exportação mesmo sem o apoio desses organismos.  
 
"Esses empréstimos foram criados para os momentos mais críticos, de falta de linhas à 
exportação ao país, no segundo semestre do ano passado", lembrou ele. "Agora, tudo tende a 
melhorar, se a guerra for mesmo rápida", afirma.  
 
Lembi de Faria conta que o total de linhas de crédito à exportação repassadas às empresas 
brasileiras pelo Bradesco mais câmbio à vista somou US$ 1,909 bilhão nos dois primeiros meses 
deste ano, um aumento de 18% na comparação com os US$ 1,616 bilhão do mesmo período do 
ano passado. O crescimento, segundo ele, se deve ao aumento nas exportações do país e também 
à maior oferta de linhas.  
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