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Com o objetivo de fidelizar seus clientes pessoa jurídica, os bancos têm investido em um produto 
que não resulta em tarifas imediatas, mas em um relacionamento mais prolongado entre cliente e 
banco: o cash management, ou gerenciamento de caixa. Este é um produto relativamente novo 
na maioria dos bancos que o oferecem, e foi pensado, em um primeiro momento, para atender 
empresas de grande porte. “Há uma tendência de que haja uma expansão deste serviço entre 
empresas médias. É um serviço barato para uma grande empresa, mas o custo ainda é alto para 
as pequenas empresas”, explica o superintendente de pessoa jurídica do banco ABN Amro Real , 
Carlos Ronaldo.  
 
No entanto, dois grandes bancos já oferecem este serviço para empresas de menor porte. O 
Banco do Brasil , com o seu Gerenciador Financeiro, e também o Santander Banespa , 
proporcionam às companhias menores fazer tudo que as grandes fazem com o Cash Management. 
O serviço não é tarifado pelo banco, e o empresário só precisa baixar o programa que está 
disponível na página do Banco do Brasil na Internet. “A maior incidência de utilização está entre 
os clientes pessoa jurídica do segmento de varejo, ou seja, as micro e pequenas empresas com 
faturamento anual até R$ 10 milhões”, afirma Kedson Pereira Macedo, gerente executivo da 
diretoria de micro e pequenas empresas do BB.  
 
Atualmente, o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil atende 395 mil empresas, sendo que 
370 mil são de pequeno porte. “Elas têm acesso ao módulo Fluxo de Caixa, que disponibiliza uma 
solução de gerenciamento de seus recursos, através do controle de contas a pagar e a receber, 
investimentos e empréstimos”, conta Macedo. “No canal também são disponibilizadas transações 
de consulta e gerenciamento do movimento de cobrança, vendas com cartão de crédito e cheques 
pré-datados. Todas estas soluções permitem aos clientes acompanharem seu movimento 
financeiro e controlar suas necessidades de capital de giro”.  
 
O serviço de gerenciamento de caixa do Santander foi montado em outubro do ano passado e já 
conta, passou pelos testes no primeiro trimestre e hoje conta com 2 mil clientes. A perspectiva é 
de que até 2007, mais de 30 mil empresas utilizem os serviços, a maioria com faturamento anual 
de até R$ 50 milhões. A ferramenta é disponibilizada gratuitamente através da Internet. “O 
público alvo é o tesoureiro ou o diretor financeiro, que tem necessidade de acompanhar o fluxo de 
caixa”, explica o superintendente executivo de cash management do Santander, Sílvio Carvajal. 
Além da ferramenta on-line de acompanhamento, o Santander oferece aos clientes a possibilidade 
de registrar as operações em um programa off-line e atualizar os dados junto ao banco pela 
Internet uma ou mais vezes ao dia. 
 
Tal possibilidade visa não monopolizar uma linha da empresa para a Internet. “Geralmente 
empresas de pequeno porte tem apenas uma linha para a Internet”, afirma. Outra instituição 
financeira que oferece este tipo de serviço a seus clientes é o Banco Bilbal Vizcaya Argentaria 
(BBVA), que possui cerca de 5,5 mil clientes em sua carteira em toda a América Latina. Mas 
existem algumas diferenças entre o Cash Management do escritório de representação do banco 
espanhol e o Gerenciador Financeiro do BB. A começar pelo público alvo. “Nós oferecemos essa 
solução principalmente para as empresas brasileiras que atuam no exterior”, afirma Sydnei Dias 
de Oliveira, diretor regional de Cash Management do BBVA. 
 
 
Outra diferença está no custo do serviço para as companhias. “A tarifa que cobramos varia de 
acordo com vários fatores, como tempo e nível de relacionamento do cliente com o banco. Mas a 
tendência futura é que este serviço seja gratuito, pois seu principal papel é realmente criar uma 
relação duradoura entre banco e empresa”, explica Oliveira.  
 



Para o diretor do BBVA, existe uma condição fundamental para que um banco ofereça um serviço 
de qualidade para o seu cliente. “É preciso conhecer o fluxo de caixa de cada companhia antes de 
oferecer o produto. Conhecendo bem como a empresa gerencia seus recursos, podemos 
disponibilizar as ferramentas de acordo com as necessidades dos clientes. E só assim 
conseguimos a fidelização, que é o principal objetivo”, ressalta Oliveira.  
 
O escritório de representação do banco espanhol no Brasil trabalha em parceria com o Bradesco 
para viabilizar a operação. “Como não somos propriamente um banco no Brasil, usamos a 
parceria que já temos com o Bradesco para que eles façam a parte operacional”. O BBVA tem 
uma participação de cerca de 5% no capital total do banco brasileiro. “Mas nos outros países da 
América Latina, nós atuamos como banco, e todo o processo é feito dentro do próprio banco”.  
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