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CAPÍTULO I - INTRODUçiO 

Este trabalho terá como foco central uma análise 

mercadológica da atuação do Banco do Brasil no mercado de 

Eurobônus. Essa abordagem contemplará os aspectos relevantes 

relacionados com o produto financeiro Eurobônus, além do retorno do 

Brasil a esse mercado, dentro de um contexto de globalização da 

atividade financeira internacional. 

O estudo envolve toda uma gama de assuntos correlatos e 

termos técnicos cujo correto entendimento é fundamental para a 

compreensão do tema central. Dai a hierarquia aqui adotada, 

partindo de uma base teórica na qual a atividade de marketing 

bancário é fundamento, passando pelos aspectos relacionados com o 

euromercado, uma descrição do eurobônus, suas caracteristicas e as 

transações envolvendo este produto financeiro, até chegar ao estudo 

da atuação do Banco do Brasil neste mercado. 

I.l. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

o retorno do Brasil ao mercado de eurobônus é um marco 

importante no processo de abertura de nossa 

....... 

economia, r 
\ 

principalmente no que diz respeito à retomada do crescimento e à 

inserção do Pais no contexto global. 
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A questão da entrada das empresas e instituições financeiras 

brasileiras no mercado de eurobOnus é de atualidade e de 

importância indiscutiveis. Os recursos captados através de emissões 

desses titulos vêm suprir uma lacuna fundamental que é a 

necessidade de capital para investimento de médio e longo prazos no 

Brasil. Além disso, isto contribui para a integração de nossos 

agentes econômicos no contexto mundial, como parte do programa de 

abertura da economia brasileira. 

Com o desenrolar do processo de internacionalização da 

economia brasileira e os desenvolvimentos rumo ao acordo de 

renegociação da divida externa, tem havido um aumento considerável 

do fluxo financeiro, liderado pelo ingresso de divisas provenientes 

de eurobônus e "commercial paper", demonstrando a volta da 

credibilidade ao Brasil. 

A entrada do Banco do Brasil no mercado de eurobônus se 

processa num momento decisivo, quando o Banco assume uma postura 

mais ativa diante das possibilidades do mercado. As transformações 

que vêm ocorrendo com extrema rapidez no cenário internacional 

exigem que o Banco se torne mais dinâmico para conquistar novos 

mercados e diversificar suas atividades, e exigem que se modernize 

para poder cumprir melhor seu papel, atendendo melhor às 

necessidades de seus clientes. Tendo em vista o importante papel 

que esta instituição financeira desempenha na economia brasileira, 

um melhor desempenho desta só pode se traduzir em maiores 

beneficios para todos os setores da sociedade. 

\ 
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O estudo do tema adquire importância ainda maior quando se 

considera que a literatura disponivel em 11ngua portuguesa é mui1to 

limitada, devido à atualidade do tema. São poucas as publicações 

que tratam do assunto, e comuns os erros no que se refere ao uso da 
\ I 

:::~::~ogia e os procedimentos envolvendo as transações ness\J 

I.2. OBJETIVOS 

Alguns dos objetivos que se procurou atingir neste trabalho 

são os seguintes: 

- contribuir com um trabalho de fácil entendimento àqueles que 

desconhecem o assunto e a terminologia utilizada no meio acadêmico 

e profissional sobre o mercado de eurobônus, e àqueles que atuam 

neste mercado no Brasil, no Banco do Brasil, ou aos que de alguma 

forma se interessam pelo assunto; 

- obter um melhor entendimento sobre o produto financeiro eurobônus 

e seu mercado; 

estudar a participação do Banco do Brasil 
~ 

neste mercado', · 

enfocando as implicações de sua entrada no mercado em termos de 

novos serviços, novas oportunidades e de um melhor atendimento às 

necessidades de seus clientes. 

l ' 

I)''IV"' 
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I • 3 • METODOLOGIA 

Por se tratar de um tema sobre o qual há pouca bibliografia 

nacional disponivel, utilizou-se basicamente literatura em 11ngua 

inglesa, entre livros e revistas os mais atuais possivel. Em 

relação ao que vem se desenvolvendo no Brasil, o acesso a jornais, 

principalmente à Gazeta Mercantil, foi instrumento fundamental para 

a viabilização do trabalho. 

Quanto à entrada do Banco do Brasil no mercado de eurobônus 

e suas implicações, foram utilizados documentos internos e 

relatórios, e foi valioso o contato direto e informal com 

funcionários e especialistas atuando nesse mercado dentro da Área 

Internacional do Banco. Foi fundamental também o acompanhamento 

diário de todos os procedimentos envolvendo a avaliação de mercado, 

o processo de emissão de titulas e as transações no mercado. 
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CAPf~ULO II - REPERERCIAL ~BÓRICO 

O objetivo deste capitulo é estabelecer um referencial 

teórico para a discussão a ser desenvolvida sobre o tema do 

presente trabalho, fornecendo um parâmetro de comparação e de apoio 

à compreensão do contexto em que se situa o assunto. 

II.l. O MARKE~IRG APLICADO ÀS A~IVIDADES BARCÁRIAS 

Bancos são instituições que atuam num ambiente extremamente 

volátil, onde as mudanças constantes colocam em questão não .só a 

capacidade de muitas instituições de prosperar, mas também de 

continuar existindo. Por atuarem em mercados onde impera uma alta 

competitividade, os bancos são forçados a dedicar considerável 

atenção ao marketing de seus serviços e de sua imagem 

institucional, visando manter sua participação no mercado e 

aumentar sua lucratividade. 

Segundo COULBECK1 , uma empresa orientada para o marketing é , 

aquela cujo "staff" tem consciência de que o cliente é importante·~, 

e que a empresa fornece bens e serviços para atender às 

necessidades do cliente. ~ fácil para o "staff" numa grande empresa 

como um banco se fechar em suas atividades e se tornar mais 

1 Neil COULBECK, "The Multinational Banking Industry", pág. 138. 

\'\· 
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envolvido com seus procedimentos internos do que com seus clientes. 

Isto é estimulado pela natureza das atividades bancárias. 

\ 

Segundo COULBECK2 , marketing bancário tem sido descrito como: 

J -
- aivdaen1 :airfiacsarnoecsemses~dcaaddoess mais lucrativos agora e no futuro; 

• • presentes e futuras dos clientes; 

i - estabelecer metas para desenvolvimento do negócio e elaborar 

planos para atingi-las; 

- administrar os vários serviços e promovê-los para cumprir os 

planos traçados. 

Essa tarefas precisam ser executadas num ambiente competitivo 

e dinâmico. Uma organização orientada para o marketing deve se 

engajar em alguns tipos de atividades, como: 

- estudar as atitudes e necessidades das diferentes categorias de 

clientes; 

- identificar as necessidades que podem ser satisfeitas com os 

recursos disponiveis; 

- buscar a melhor maneira de satisfazer essas necessidades ao mesmo 

tempo em que gera lucro; 

- procurar se antecipar e se adaptar a mudanças na sociedade e no 

mercado. 

Essas atividades, de acordo com COULBECK3 , não são apenas 

2 Nei l COULBECK, "The Multinational Banking Industry", pág. 138. 

3 Id.,Ibid.,p.138. 
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responsabilidade de um departamento de marketing ou de uma equipe 

especializada. Elas são parte das funções gerais em todos os niveis 

administrativos numa organização realmente orientada para o 

conceito de marketing. 

Segundo LEITA04 , os produtos financeiros, em comparação com 

os produtos de consumo e industriais, foram os ültimos a receber 

tratamento mercadológico. A atividade bancária foi um dos ültimos 

segmentos onde a filosofia de marketing foi introduzida. O 

marketing bancário constitui então uma área relativamente nova de 

análise. 

O marketing parte do estudo das necessidades e desejos do. 

consumidor como base para a concepção e desenvolvimento dos 

produtos. TOLED05 destaca, porém, que na atividade bancária isto s6 

se verifica parcialmente. Segundo LEITÃ06 , as instituições 

financeiras, especialmente os bancos comerciais, tenderam sempre a 

uma posição tradicionalista, expressa por uma abordagem 

eminentemente de produto onde os aspectos técnicos da apresentação 

dos produtos e serviços bancários, ou detalhes como o cálculo das 

taxas, constituiam a principal preocupação. 

Esse autor acredita que, juntamente com um certo 

4 S6rgio Proença LEITÃO, ""arketing Financeiro: Uma Classificaçlo para Produtos Banc,rios", P'g.S9. 

5 Luciano TOLEOO, ""arketing Banc,rio", P'g.134. 

6 Id.,Ibid.,p.S9. 

\ 
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conservadorismo do empresário financeiro, as restrições inerentes 

ao mercado e ao produto tenham também retardado as práticas de 

marketing no setor. A forte regulamentação governamental sobre a 

atividade bancária, o risco nela envolvido, a intangibilidade dos 

produtos e serviços oferecidos, são restrições que, entre outras, 

limitam a aplicação de programas de marketing integrado e o aumento 

da eficiência das instituições bancárias. Isto seria a base de uma 

visão limitada que considera o marketing bancário como sinônimo de 

propaganda e publicidade. 

COULBECK7 enfatiza a importância no marketing bancário das 

relações públicas, da administração das relações do banco com o 

governo, com a midia e através dela com o público em geral, e da 

publicidade. Logicamente, propaganda e publicidade são importantes 

pelo grande efeito que têm sobre a imagem do banco perante o 

público; porém são apenas parte da atividade de marketing. 

Contudo, a indústria bancária é extremamente dinâmica. 

Atualmente procuram-se integrar os desejos do consumidor bancário 

como pré-requisito da politica de produto. Caminha-se no sentido de 

analisar as necessidades financeiras dos clientes e implementar as 

inovações e adaptações adequadas de produtos com o objetivo de 
F 

atender a tais necessidades. Tem havido um espécie de revolução 

envolvendo mudanças significativas no comportamento e atitudes dos 

profissionais da área bancária. Uma postura mais ativa no sentido 

7 Neil COULBECK, "The Multinational Banking Industry", pág.140. 

..~, 
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de identificar novas oportunidades é fundamental se um banco quer 
•. I 

continuar no mercado. ~· 

O tratamento de marketing 

instituições financeiras em 

à atividade dos 

geral apresenta, 

bancos e, 
I 

I 
portanto, 1

i 
; 

peculiaridades que o distinguem do tratamento nas demais áreas que\ 

são objeto de estudo do marketing. 

I· 

Segundo TOLED08
, o mercado é uma das bases fundamentais do i 

conjunto de conhecimentos do profissional de marketing. No caso 

especifico do marketing bancário, é relevante o fato de que o banco 

l 
J 

I 
F 

é duplamente orientado para a clientela. Ele age simultaneamente em I 
j 

dois mercados distintos - o de captação e o de aplicação. Essa i 

dualidade de relações fica mais 

apresentado adiante na figura 1. 

Ainda, de acordo com TOLEDO: 

i 
clara através do esquema; 

"A concorrência, tanto inter como parabancária, 
\ 

age ~ \ 

intensamente nos dois tipos de mercado, tornando duplamente 

necessária a atividade de marketing, principalmente pela presença 

de certos problemas agravantes: a natureza dos componentes de cada 

mercado é muito diferente, havendo, ainda, uma forte interação 

entre o mercado de depósitos e o de créditos, em decorrência de sua 

interdependência. Clientes particulares e institucionais situam-se 

ora em um ora em outro mercado, em função da própria situação, ... 

8 Luciano TOLEDO, ""arketing Bancário", pág.136. 

Í" 
. / 

I l 
I 

I 
I 

J 



Figura 1: Relação Banco-Mercados 
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econômica ou de fatores conjunturais. Essa alternância de situações 

é crucial para o banco, pois ele somente conseguirá atrair e 

conservar o cliente que lhe traz capital à medida que consiga 

satisfazer às necessidades do tomador de capitais. A reciproca é 

verdadeira, naturalmente. Para o banco, a dualidade 

relacionamento com a clientela implica dedicar uma atenção especial 

à evolução das necessidades do mercado ao longo do tempo, e 

modificar o enfoque de sua análise, substituindo a clássica curva 

de vida dos produtos por uma curva de vida dos clientes. Assim o 

que importa é saber quais as necessidades financeiras de um cliente 
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ao longo de sua vida e, a partir dessa premissa, delinear o tipo de 

relacionamento que ·se estabelecerá entre esse cliente e o banco." 9 

Essa caracteristica de dualidade da atividade bancária será 

melhor evidenciada mais adiante neste estudo, ao se analisar o 

produto financeiro eurobônus e seu mercado. 

Aspecto importante a ser ressaltado é a forte orientação 

financeira da indústria bancária. Enquanto nas indústrias 

convencionais as funções básicas de administração de empresas 

(finanças, marketing, produção, recursos humanos, etc.) estão 

ativamente representadas na sua alta administração, a grande 

maioria daqueles que compõem a alta gerência de bancos é composta 

por profissionais com experiência exclusiva na área financeira. 

Neste sentido, OSCHERY10 destaca que o posicionamento de 

marketing nas empresas orientadas para o mercado é critico para seu 

futuro de longo prazo. O marketing tem influência fundamental no 

desenvolvimento do planejamento estratégico, contribuindo para a 

definição dos segmentos de mercado que a empresa deseja atender e 

o marketing mix para a consecução de seus objetivos. 

Contudo, segundo OSCHERY, na indústria bancária a supremacia 

dos aspectos financeiros sobre os demais leva a uma desconsideração 

9 Luciano TOLEDO, "11arketing Bancário", pág.136. 

10 Danuza Corria da Silva OSCHERY, "A RedefiniçAo do Composto de 11arketing dos Bancos e a Utilizaç!o 
da Tecnologia de Informação como Arma Estratégica", pág.237. 
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dos aspectos de marketing a nivel estratégico, e mesmo a nivel 

operacional; procedimentos fundamentados na filosofia de marketing 

são muitas vezes julgados incompativeis com a natureza das 

atividades bancárias por aqueles com visão limitada aos aspectos 

puramente financeiros. 

No que diz respeito às atividades de bancos no mercado 

externo, COMPTON11 ressalta que o departamento internacional de uma 

grande instituição financeira pode ser chamado de "um banco dentro 

de um banco"; o que quer dizer, ele consiste em uma unidade que 

duplica muitos dos componentes do lado doméstico. Através dessas 

unidades especializadas, um cliente pode obter todos os serviços de 

que ele necessita para operar importações e exportações, financiar 

necessidades correntes de recursos em suas atividades 

internacionais, e lidar com as diferenças de idioma, cultura 

negocia! e politica monetária que existem entre nações. 

Os departamentos internacionais de grandes bancos desempenham 

uma gama de atividades cada vez mais abrangente, e contribuem 

enormemente para os ganhos totais da instituição. O departamento 

internacional desempenha atividades similares àquelas desempenhadas 

no mercado doméstico, porém envolvendo variáveis mais complexas e 

de mais dificil dominio. 

O marketing bancário aplicado às atividades internacionais 

11 Eric N.COHPTON, "The New \lorld of Global Banking", p.93. 
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deve lidar então com um mercado mais complexo e sofisticado, onde 

os agentes e instrumentos financeiros têm caracteristicas distintas 

daqueles num mercado doméstico. Isto não muda, porém, o escopo da 

atividade de marketing bancário; exige sim uma percepção maior e 

uma compreensão das relações a nivel global e das variáveis 

envolvidas. 

II.2. O COMPOSTO DE MARKETIHG PARA PRODUTOS BANCÁRIOS 

Segundo TOLE0012 , a administração de marketing voltada para 

a atividade bancária poderia ser descrita em termos dos seguintes 

problemas e decisões: 

- identificação dos mercados atuais e futuros; 

seleção dos mercados a serem atendidos e identificação das 

necessidades dos consumidores que os compõem; 

- estabelecimento de objetivos de curto e longo prazos relacionados 

com o progresso dos serviços existentes ou dos novos serviços; 

- administração dos serviços visando convencer os consumidores a 

usá-los, e de forma a se obterem vantagens reciprocas. 

As atividades acima citadas precisam ser desenvolvidas 

simultânea e ininterruptamente pelo banco. Assim, para cumprir sua 

missão e atingir seus objetivos organizacionais e de adaptação às 

forças do ambiente, a empresa financeira precisa dispor de uma 

12 Luciano TOLEDO, "Harketing Bancário", pág.189. 

(1 
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vasta gama de instrumentos em suas várias áreas, as quais devem 

funcionar de forma integrada. As diversas variáveis de marketing 

têm que ser consideradas simultaneamente para que se possa chegar 

a um composto ótimo para um determinado produto financeiro. As 

principais variáveis envolvidas no esforço de marketing são as 

decisões relativas a produto, preço, distribuição e comunicação-

promoção. A essas decisões será dada atenção aqui, no que diz 

respeito à atividade bancária. 

- Decisões de Planejamento e Desenvolvimento do Produto 

Essas decisões dizem respeito aos produtos que a empresa 

desenvolve para satisfazer as necessidades do consumidor, e se 

constituem nos alicerces do programa de marketing. Conforme 

KOTLER13 , a escolha de produtos afeta a escolha dos canais de 

comercialização, midias e mensagens promocionais, acordos de 

distribuição fisica e outros aspectos significativos do programa de 

marketing. 

Segundo as atividades de planejamento e 

desenvolvimento do produto visam antes de tudo estabelecer um 

equilibrio ou balanceamento entre as ilimitadas possibilidades de 

aparecimento de novas idéias e as restrições semifixas impostas 

13 Phil ip KOTLER, "Adtllinistraçio de 11arketing: Análise, Planejamento e Controle", pág.563. 

14 Luciano TOLEDO, "Marketing Bancário", pág.72. 
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pelos sistemas, métodos de operação e equipamentos já existentes, 

bem como pelos hábitos da clientela. Assim, planejar um "produto" 

envolve desde alterações nos produtos existentes e serviços já em 

atividade até a inovação e a criação de produtos e serviços 

inéditos. É necessário que o conceito de serviços bancários assuma 

uma conotação estratégica, envolvendo toda uma série de vantagens 

que o banco possa oferecer ao cliente, visando assegurar sua 

fidelidade e conquistando, com isso, uma posição competitiva cada 

vez mais confortável. 

Nos casos em que a análise da concorrência o exigir, a 

empresa poderá adotar a estratégia de desenvolvimento de novos 

serviços, baseados numa análise completa do próprio mercado. 

Estudos preliminares precisam ser feitos para se definir qual o 

mercado potencial para o serviço proposto, assim como sua provável 

parcela de participação nesse mercado. É necessária uma análise dos 

custos em que se incorrerá para desempenhar o serviço, e até que 

ponto a compra desse serviço conduzirá o cliente à demanda de 

outros serviços do banco. É então que, de posse das respostas a 

esses problemas e conforme os recursos humanos, financeiros e de 

equipamentos disponiveis, a administração poderá selecionar os 

serviços mais promissores para o banco. 

- Decisões de Preço 

Entre as variáveis de marketing que podem influenciar as 
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vendas potenciais de um produto, o preço foi sempre a que recebeu 

maior atenção por parte de economistas e profissionais de 

marketing. Isto se deve a diversos fatores, principalmente a 

facilidade em se medir as reações dos consumidores em relação a 

variações nos niveis de preços, e por ser esta uma medida mais 

quantificável. KOTLER15 destaca, porém, que mais recentemente tem 

havido uma tendência em se dar mais atenção ao papel desempenhado 

por outras variáveis nas vendas de bens, como a qualidade, a 

propaganda e aspectos psicológicos. 

TOLED016 ressalta que, do ponto de vista do marketing mix 

bancário, o preço da maioria dos produtos e serviços bancários é 

muito mais um dado do problema do que uma importante e inovadora 

arma estratégica. Segundo esse autor, diversas são as razões pelas 

quais o executivo de marketing bancário encara o "pricing" com 

menos interesse do que os fabricantes de bens de consumo ou os 

executivos de cadeias de lojas e de supermercados: 

- o fato de as atividades dos bancos serem fortemente controladas 

e regulamentadas pelo Governo, sendo limitadas suas possibilidades 

de apresentar ao cliente uma vantagem diferencial frente à 

concorrência no que diz respeito à variável preço; 

- com a tendência de fusões e incorporações de empresas no ambiente 

econômico, a concorrência baseada na politica de preço figura como 

uma variável de pequena importância no contexto do esforço global 

15 Philip KOTLER, "Administração de l!arketing: AnáUse, Planejamento e Controle", pág.676. 

16 Luciano TO~EOO, "Harketing Bancário", pág. 73. 
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de marketing, uma vez que os vendedores não vêm muita vantagem em 

baixar o preço de um produto relativamente padronizado. As empresas 

relutam em competir com base no preço, mesmo dentro da estreita 

faixa que a legislação possivelmente permita; 

- outra razão seria a prática corrente rio setor de serviços, de 

imitação e assimilação das diferentes inovações apresentadas pela 

concorrência. No que diz respeito ao fator preço, qualquer 

movimento de preço iniciado por um banco pode ser prontamente 

copiado pelos outros. 

Assim, conforme TOLED017 , quando se trata da questão de preço 

na atividade bancária, o raciocinio quase invariavelmente deriva 

para uma análise de custo-beneficio, apesar de os custos não serem 

a variável mais considerada quando o problema é a fixação de preços 

dos produtos oferecidos. 

- Decisões Relativas aos Canais de Distribuição 

Segundo KOTLER18 , na economia de hoje a maior parte dos 

produtores não vende seus bens diretamente aos usuários finais - há 

entre eles uma enorme quantidade de intermediários executando 

várias funções. Esses intermediários ajudam no fluxo de bens dos 

produtores aos consumidores, desempenhando uma grande variedade de 

17 Luciano TOLEDO, "Marketing Bancário", pág.75. 

18 Philip KOTLER, "Administraçao de Marketing: Análise, Planejamento e controle", pág.717. 
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funções conforme um moderno sistema de marketing. 

Os dois aspectos das decisões de canal que as colocam entre 

as áreas importantes das atividades mercadológicas são: os canais 
\ 

escolhidos para os produtos da empresa afetam intimamente todas as 

outras decisões de marketing; e as decisões de canal envolvem a 

empresa em compromissos de prazo relativamente longo com outras 

empresas. 

No que diz respeito às atividades bancárias, TOLED019 destaca 

que o canal direto é a forma corrente de o banco atender ao 

mercado, justificada pela ausência de intermediários no circuito 

que compreende a prestação de serviços. As considerações voltadas 

para esse problema procuram então destacar os avanços 

experimentados pelos bancos no sentido de reforçar a utilidade de 

tempo e de lugar de seus serviços, mediante vários artificios. 

De uma forma geral os grandes conglomerados financeiros têm 

procurado aumentar o número de agências como forma de atender mais 

adequadamente à clientela e ampliar sua participação no mercado. 

Fator de grande importância nesse sentido é a localização das 

agências do banco. É necessário que se realize estudos constantes 

para examinar a viabilidade das agências atuais e das propostas, 

além de localizar áreas que ofereçam melhores oportunidades de 

negócios, dentro da estratégia que a empresa pretende seguir. 

19 Luciano TOLEDO, "11arketing Bancário", pág. n. 
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- Decisões de Comunicação-Promoção 

) 
Segundo KOTLER20 , o marketing exige mais que desenvolver um 

bom produto, dar-lhe um preço correto e torná-lo facilmente 

adquirivel pelo consumidor. Se não houvessem os esforços de 

comunicação, muitos compradores em potencial jamais descobririam os 

produtos e outros não se convenceriam de seus méritos. Assim, é 

fundamental que toda empresa desenvolva um eficiente programa de 

comunicação e promoção. 

O esforço de comunicação de um banco com o público pode se 

concretizar sob a forma de propaganda, de relações públicas ou de 

relações com a imprensa. Segundo TOLED021 , a aceitação dos 

conceitos e práticas de marketing pelos executivos de um banco 

resulta em um aumento no volume das comunicações promocionais, em 

uma expansão na base de midia, em mudanças no conteúdo da mensagem 

e na especialização do responsável pelo mix de comunicação do 

banco. 

Tradicionalmente, segundo TOLED022 , publicidade e relações 

públicas aparecem como os veicules de comunicação bancária. 

Relações púbiicas devem ser encaradas como um esforço continuo e 

deliberado de criação, junto ao público em geral, de uma imagem 

20 Philip KOTLER, "AdllinistraçAo de Marketing: Análise, Planejamento e Controle", pág.825. 

21 Luciano TOLEDO, "Marketing Bancário", pág.75. 

22 Id.,Ibid.,p.75. 
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positiva e favorável do banco (força, segurança, confiança), dos 

serviços oferecidos e daquilo que ele representa. Alguns bancos 

brasileiros vêm tentando participar de certas promoções sociais da 

comunidade, patrocinando exposições e leilões de arte, torneios 

esportivos, e desenvolvendo certas atividades não bancárias mais 

com o intuito de informar do que de vender alguma coisa. 

Um aspecto de grande importância é o relacionamento do banco 

com a imprensa. Como o fundamento das decisões tomadas pela 

administração de uma grande instituição não é tão evidente aos 

milhares de. clientes que por elas podem ser afetados, são 

necessários profissionais para lapidar as relações entre a 

instituição e os meios de comunicação, atuando como um canal entre 

o público e o banco. Para comunicar e explicar, o centro de 

decisões do banco deve ter acesso direto aos profissionais de 

imprensa, evitando intermediários. 

Os bancos se utilizam de várias formas de comunicação, 

dependendo da mensagem que se pretende transmitir. O conteúdo da 

mensagem é particularmente importante quando o executivo de 

marketing bancário está preocupado em projetar uma imagem - essa 

imagem do banco que o cliente assimilará será o resultado liquido 

da interação de todas as experiências, impressões, crenças e 

conhecimentos sobre o banco. Segundo TOLED023 , as fontes de imagem 

são variadas, incluindo o próprio serviço, o logotipo, as 

23 Luciano TOLEDO, "llarlceting Bancário", pág.76. 
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impressões deixadas pelos funcionários, o conteúdo da mensagem de 

propaganda, ou qualquer outra manifestação de comunicação do banco 

com o público. 

Os diversos meios de comunicação devem ser utilizados de 

acordo com o público que se deseja atingir. Especialmente no que 

diz respeito a produtos mais sofisticados - como é o caso do 

produto tratado no presente estudo - a utilização de jornais e 

revistas especializadas é de fundamental importância para o sucesso 

do esforço de comunicação-promoção, no sentido de firmar uma imagem 

sólida do banco junto à comunidade financeira, aos investidores e 

clientes em geral. 



CAPfTULO III - O EUROMERCADO B O PROCESSO DE GLOBALIZAÇAO DA 

ATIVIDADE BANCÁRIA 
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Este capitulo objetiva dar uma visão dos-aspectos gerais que 

envolvem as transações no euromercado, assim como as tendências a 

nivel global das atividades financeiras internacionais. 

III.l. EUROMERCADO: CONCEITOS E EVOLUÇAO HISTÓRICA 

Inicialmente serão apresentados os conceitos mais importantes 

envolvendo as transações no euromercado. 

Segundo WALMSLEY24, Euromoeda ( "Eurocurrency") é um depósito 

em moeda mantido fora do pais no qual essa moeda foi emitida. Esse 

depósito pode ser reemprestado para outro tomador, diretamente ou 

após conversão em outra moeda, ou após ser redepositada através de 

um ou mais bancos. Ou, conforme COULBECK25 , uma euromoeda é 

simplesmente definida como uma soma monetária na forma de um 

depósito bancário que não está sujeito a controle por autoridades 

monetárias domésticas da moeda em questão. 

O ponto inicial para uma euromoeda, segundo COULBECK, é um 

24 Julian WALIISLEY, "A Oictionary of lnternational Finance", pág.87. 

25 Neil COULBECK, "The llultinational Banking Industry", pág.48. 
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depósito bancário em uma moeda doméstica, que é então transferido 

para uma localização externa. A transação original pode ser baseada 

em um pagamento por bens ou serviços, numa transação em moeda 

estrangeira, ou numa simples transferência, talvez para tirar 

vantagem de taxas de juros melhores oferecidas por um banco no 

exterior. 

COULBECKu ressalta ainda que os mercados de euromoedas são 

mercados de atacado ("wholesale"), sendo o depósito minimo tipico 

em torno de US$ 100.000,00. Os depositantes iniciais e tomadores 

finais podem ser agências públicas, companhias ou instituições 

financeiras. Bancos, além de serem depositantes e usuários finais 

de grande expressão, também fazem grande volume de transações entre 

eles. Um simples depósito em euromoeda pode passar por vários 

bancos antes de sair do.euromercado, cada banco tirando uma pequena 

margem no processo. 

"Eurodólar" é um depósito em dólar possuido por uma pessoa ou 

banco não residente nos Estados Unidos e mantido fora daquele pais. 

O termo eurodólar é às vezes erroneamente usado para abranger todas 

euromoedas. 

VAN HORNE27 ressalta que o mercado de eurodólares é uma 

importante fonte de financiamento de curto-prazo para necessidades 

26 Neil COULBECK, "The "ultinational Banking Industry", pág.48. 

27 Ja.es C. VAN HORNE, "Financial "anageent and Policy", pág.716. 
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de capital das companhias multinacionais. O mercado de eurodólares 

é parte de um mercado maior de euromoedas onde taxas de depósitos 

e empréstimos são cotadas nas moedas mais fortes do mundo; abrange 

três quartos do mercado total de eurornoedas. Outras moedas 

importantes são: marco alemão, franco sufço, yen japonês, libra 

esterlina e franco francês. O desenvolvimento de mercados de 

euromoedas tem facilitado substancialmente empréstimos 

internacionais e intermediação financeira. 

De acordo com SARVER28 , a criação do mercado de eurodólares, 

um dos maiores mercados capitalistas do mundo, teve paradoxalmente 

a contribuição fundamental de governos comunistas da União 

Soviética, Europa Oriental e China. Como suas próprias moedas eram 

inconversiveis, aquelas nações mantinham depósitos em dólares em 

Nova Iorque a fim de conduzir o comércio internacional - como a 

troca de ouro soviético, diamantes, peles, óleo e gás natural por 

maquinaria e grãos de origem ocidental. 

Conforme destaca FISHER29 , após a Segunda Grande Guerra a 

maioria das nações ocidentais estava no padrão dólar: elas 

mantinham dólar de forma semelhante ao ouro como urna reserva para 

estabelecer e manter o valor externo de suas moedas domésticas. 

Isto criou uma demanda natural por eurodólares. 

28 Eugene SARVER, "The Eurocurrency Market Handbook", p.16. 

29 F.G.FISHER Ill, "Eurobonds", pág.6. 
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A razão fundamental pela qual o mercado de eurodólares 

floresceu, segundo BELL30
, é porque os bancos operando no mercado 

( 
11 eurobancos 11 =bancos que tomam e emprestam eurodólares) conseguiram 

estabelecer taxas de juros extremamente competitivas contra os 

correspondentes bancos domésticos tanto na Europa quanto na América 

do Norte. Ao mesmo tempo, autoridades monetárias americanas e 

européias acabaram por ajudar no desenvolvimento do mercado pela 

introdução de uma grande variedade de barreiras artificiais ao 

livre fluxo de fundos através das fronteiras nacionais. 

Segundo GALLAN~1 , o mercado de eurodólares, que cresceu em 

fins dos anos 50 e inicio dos 60, se tornou o centro dos "pools" de 

recursos isentos de regulação e eficientes do ponto de vista da 

tributação. Foi o produto da conjunção de legislação tributária e 

controles fiscais nos Estados Unidos, controles de câmbio e altas 

taxações no resto do mundo, e a riqueza crescente de investidores 

na Europa. 

A caracteristica principal do euromercado é a ausência de 

regulamentações. Os bancos internacionais que nele operam estão 

sujeitos apenas à regulamentação existente no pais anfitrião acerca 

das operações em moeda estrangeira. No euromercado não existem· 

requerimentos de reserva e nem limites para os juros pagos pelos 

depósitos, o que amplia as possibilidades de lucro para 

30 Geoffrey BELL, "The Euro-dollar Market and the International Financial System", pág.8. 

31 Peter GALLANT, "The Eurobond Karket", pág.2. 

seus 
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participantes. 

III.2. OS DIFERENTES TIPOS DE BÔNUS IRTERRACIORAIS 

"Bônus" é uma promessa legal escrita de pagar uma soma de 

dinheiro num determinado momento ou sob certas condições. Segundo 

FISHER32 , um bônus é uma obrigação contratual do tomador de um 

empréstimo de fazer pagamentos de juros e do principal sobre 

recursos emprestados, em determinadas datas. Os bônus têm 

considerável 'liquidez, já que podem ser livremente transacionados 

num ativo mercado secundário. 

Segundo GRABBE33 , não há um mercado unificado internacional 

de bônus no mesmo sentido em que há um mercado de câmbio ou um 

mercado de euromoedas. Transacionar com bônus internacionais é 

melhor considerado como tomar lugar num conjunto de mercados 

individuais frouxamente conectados. Cada um desses mercados 

individuais é em geral mais intimamente ligado a um mercado 

doméstico de bônus correspondente do que a outro dos mercados 

internacionais de bônus. 

As emissões de bônus são classificadas em emissões públicas, 

e colocações privadas. Emissões públicas são normalmente 

32 F.G.FISHER III, "Eurobonds", pág.1. 

33 J.Orlin GRABBE, "International Financial Markets", pág.271. 
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distribu!das através de um sindicato ou grupo de bancos que 

subscreve e vende os bônus, os quais são listados em uma ou mais 

das mais importantes bolsas de valores. As colocações privadas não 

são largamente distribu1das, e em muitos casos não são anunciadas 

publicamente e não são listadas numa bolsa de valores reconhecida. 

Emissões de bônus internacionais são ofertas de titulas que 

são amplamente vendidas fora do pais de residência do emitente. 

Essas emissões podem ser subdivididas em dois grandes grupos - os 

chamados "foreign bonds" e os "eurobonds". 

"Foreign bonds" são bônus emitidos por tomadores estrangeiros 

no mercado doméstico de capitais de uma nação, em moeda doméstica 

nacional. A diferença desse tipo de bônus para os bônus domésticos 

normais é que os paises normalmente fazem distinções legais (leis 

fiscais, regulamentações, etc.) entre bônus emitidos por residentes 

domésticos e bônus emitidos por estrangeiros. Esses bônus são 

subscritos por um sindicato de bancos desse pais, emitidos 

geralmente ao portador, preservando o investidor de identificação. 

Os Eurobônus ("Eurobonds") são bônus emitidos no euromercado 

internacional, subscritos por um sindicato internacional de bancos, 

não sujeito às leis de titulas de nenhum pais, e emitidos em 

qualquer moeda nacional ou mesmo numa unidade monetária artificial 

como a ECU ( "European Currency Uni t" - a unidade monetária da 

Comunidade Européia). Eles são vendidos principalmente e às vezes 

exclusivamente fora do pais em cuja moeda estão sendo emitidos -

p 
l 
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por exemplo, "eurodollar bonds" são eurobônus emitidos em dólar 

americano e vendidos fora dos Estados Unidos. A moeda 

predominantemente usada no mercado de eurobônus é o dólar 

americano, mas há também mercados menores e importantes para 

eurobônus denominados em marco alemão, franco suiço, yen japonês, 

florim holandês, libra esterlina, franco francês, dólar canadense 

e ECU. 

Eurobônus são apenas uma das várias maneiras de levantar 

recursos no euromercado. Começaram como uma alternativa para os 

11 foreign bonds" 1 os quais eram o meio principal de investimento 

internacional em titulas de renda fixa, e acabaram por superá-los, 

tornando-se o principal fornecedor de financiamento internacional 

de médio e longo prazos. O titulo eurobônus e seu mercado são o 

tema central do presente trabalho, e serão tratados adiante com 

mais profundidade. 

III.3. OS MERCADOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 

Segundo COULBECK34 a distinção entre mercados monetário e de 

capitais a nivel internacional é menos importante do que em 

mercados domésticos. O maior mercado internacional é o mercado dê-, 

euromoedas em depósitos bancários de curto prazo; porém, este 

mercado também forma a base de um mercado de capitais de médio e 

34 Neil COULBECK, "The Multinational Banking Industry", pág.49. 
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longo prazos,. quando os depósitos de curto prazo são usados para 

financiar empréstimos de longo prazo através de eurocréditos para 

rolagem de dividas. 

o mercado de eurocréditos, de acordo com COULBECK35 , é maior 

em volume do que o mercado para bônus internacionais (eurobônus) -

que num sentido restrito constitui o mercado de capitais 

.internacionais. Conforme visto anteriormente, eurobônus se 

distinguem de 11 foreign bonde 11 pelo fato de serem estes últimos 

simples vendas de bônus de empresas estrangeiras a investidores num 

outro pais. 

O que caracteriza um mercado financeiro internacional é o 

fato de ele transcender fronteiras nacionais, ao permitir a 

tomadores e emprestadores de pa1ses diferentes conduzir transações 

em moedas outras que suas moedas domésticas, e freqüentemente com 

liberdade total de regulações que afetam mercados domésticos 

particulares. Segundo COULBECK, mercados financeiros internacionais 

podem ser melhor descritos como mercados externos, os quais são 

separados de mercados financeiros nacionais, mas são a eles 

conectados. 

Uma variedade enorme de instrumentos, cada vez mais 

complexos, são utilizados nas transações nos mercados financeiros 
I 

internacionais. A seguir são apresentados alguns· dos mais comumente 

35 Neil COULBECK, "The llultinational Banking lndustry", p6g.49. 
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usados por bancos e empresas para captação de recursos: 36 

- Instrumentos de Captação de Curto Prazo 

"CERTIFICATES OF DEPOSITS" (CO) titulas emitidos por 

instituições financeiras, certificando de que foi feito um depósito 

em detrrminado valor na instituição emissora, que deverá pagar ao 

investidor determinada taxa de juros, fixa ou variável (no caso de 

variável, normalmente a taxa interbancária de Londres-LIBOR 

acrescida de um spread). 

"COMMERCIAL PAPERS" (CP) - Notas Promissórias ao portador, 

emitidas por grandes corporações, que tenham boa credibilidade no 

mercado. O prazo médio do titulo oscila entre 30 e 180 dias. 

"TIME DEPOSIT" são depósitos a prazo remunerados que 

representam a modalidade mais simples de captação e é acessivel a 

todos os investidores do mercado. 

- Instrumentos de Captação de Longo Prazo 

"FLOATING RATE NOTES" - são notas emitidas no mercado, cujo 

36 Baseado e• texto interno da Gerência de Operações Externas da Diretoria da Área Internacional do 
Banco do Brasil. 
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cupom37 flutua de acordo com as oscilações das taxas de juros. 

Surgiu em resposta às dificuldades encontradas pelo mercado durante 

a década de 70 para lançar titulas com cupons fixos numa conjuntura 

de alta volatilidade dos preços e dos juros. A maior parte do 

segmento de mercado desses titulas é de bônus denominados em dólar, 

que são tipicamente indexados à LIBOR de seis meses. 

EUROBÔNUS - conforme definido anteriormente, são titulos de 

médio e longo prazo, emitidos no mercado internacional, a taxa de 

juros pré-fixada ou flutuante. 

"CONVERTIBLE BONDS" são instrumentos financeiros que 

combinam caracteristicas comuns aos bônus e às ações, na medida em 

que funcionam como bônus que podem, em determinada época e a 

determinada taxa de conversão, serem convertidos em ações. 

"WARRANT BONDS"- são bônus que trazem embutidos "warrants", 

certificados que permitem ao investidor adquirir outros 

instrumentos financeiros (bônus ou ações). Trata-se da combinação 

de um bônus com contratos de taxas de juros futuras. 

"AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT" (ADR) - são titulas emitidos 

por bancos americanos destinados a captar recursos de investidores 

estrangeiros, com base em lastro de ações de empresas não

americanas. Existe também o "International Depositary Receipt .. 

37 Cu~ 6 o nome dado ao pagamento periódico de juros de um bônus. A origem do uso deste termo será 
explicada .ais adiante neste estudo. 



32 

(IDR), geralmente emitido por bancos europeus, e o "Global 

Depositary Receipt" (GDR), emitido indistintamente por bancos e 

que, basicamente, é uma combinação dos dois titulos anteriores. 

III.4. IHTERNACIONALIZAçAO BANCÁRIA 

Dentro do contexto dos mercados financeiros internacionais, 

um assunto da. maior relevância é o processo através do qual as 

instituições financeiras expandem suas atividades para além das 

fronteiras nacionais. Os fatores que motivam essa 

internacionalização das atividades dos bancos são os mais diversos 

e merecem ser aqui considerados, pela ligação intima que têm com o 

tema central do presente trabalho. 

Segundo DAVIS38 , alguns dos fatores responsáveis pela 

internacionalização dos bancos são: a quebra de barreiras 

geográficas tradicionais, a crescente preocupação com maximização 

dos lucros, e as oportunidades oferecidas pelos euromercados como 

um meio de atingir lucros incrementais. Essa internacionalização 

apresenta uma tendência globalizante e se deve a uma variedade de 

razões que, segundo este autor, formam um padrão qu9se previsivel: 

- uma variedade de limitações ao potencial de lucro do mercado 

38 Steven I. DAVIS, "The Management of International Banks", pág.18. 
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doméstico tradicional de um banco, como limitações regulatórias39 , 

competitivas, estagnação econômica e tamanho fisico; 

- a necessidade de ser competitivo com outros bancos em servir 

especificamente as necessidades internacionais de empresas-clientes 

tradicionais, e o desejo de ser visto como um banco progressivo e 

competitivo; 

-o desejo de diminuir os custos e ampliar suas fontes de recursos. 

Segundo a análise que DAVIS~ faz do processo, bancos evoluem 

de um estágio de "departamento externo", onde eles simplesmente 

atendiam às necessidades de seus clientes tradicionais, para um 

segundo estágio de real internacionalização ( "going international") 

no qual se assumem riscos externos e se iniciam as primeiras 

operações de: captação no exterior ( "funding") • Mui tos passam em 

seguida a uma fase de expansão para se tornar uma instituição· 

mul tinacional operando numa variedade de g~andes mercados. Num 

estágio final esses bancos tornam-se altamente seletivos, e 

concentrados em sua estratégia para melhorar sua performance risco-

retorno. 

A motivação principal para o desenvolvimento das atividades 

bancárias internacionais, segundo PENIDO DE FRE ITAS41 
1 foi 

.. 
a 

39 o ambiente regulatório continua a ser um fator muito importante no desenvolvimento da atividade 
bancária, tanto nos mercados domésticos como internacionais, sendo, em muitos casos, o grande limitador do 
crescimento de bancos. (Neil COULBECK, "The 11ultinational Banking Industry", pág. 138) 

~ Steven I.DAVIS, "The 11anagement of International Banlcs", pág.18. 

41 Maria Cristina PENIDO DE FREITAS, "Bancos Brasileiros no Exterior: Expando, Crise e Ajustamento", 
pág.S. 
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internacionalização da produção, consubstanciada na expansão das 

atividades das corporações industriais em termos de comércio 

exterior e de investimento direto no exterior. Os bancos procuraram 

seguir as empresas em seu desenvolvimento internacional com o 

objetivo de assegurar a continuidade dos negócios, fornecendo 

serviços bancários semelhantes aos proporcionados em seus paises de 

origem. 

Estimulo importante à expansão externa dos bancos foi a 

possibilidade de se desvencilhar dos controles e regulações 

bancárias dos paises de origem e de conquistar novos mercados. 

Assim os bancos se dirigiram para os centros financeiros 

internacionais e para os chamados "paraisos fiscais" - onde, além 

de participar ativamente do mercado financeiro internacional, pode

se obter isenções fiscais e plena liberdade de atuação, sem 

preocupação com encaixes bancários, limites à remuneração das 

aplicações, qualidades dos ativos e outras restrições.~ Além 

disso, houve uma expansão dos bancos rumo a importantes centros 

financeiros como Londres, Luxemburgo, Hong Kong, Nova Iorque e 

outros, como parte da estratégia de internacionalização, para 

demonstrar sua capacidade para captar e aplicar recursos a nive~'

mundial. 

A internacionalização da atividade bancária nas últimas 

décadas teve o Euromercado como veiculo essencial, de acordo com 

~ Maria Cristina PENIDO DE FREITAS, "Bancos Brasileiros no Exterior: Expansllo, Crise e Ajustamento", 
pág.S. 
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Este permitiu a bancos domésticos obter captação 

incrementai em euromoedas, adquirir ativos mais interessantes para 

suas carteiras e desenvolver novas técnicas e produtos bancários. 

DAVIS ressalta que os mercados de depósitos e empréstimos em 

euromoedas são historicamente ünicos em termos de tamanho fisico, 

nümero de bancos participantes, abrangência mundial, e importância 

não apenas para os 1 ucros dos bancos mas também para o bom 

funcionamento do sistema monetário internacional. Diretamente 

ligado ao euromercado está o mercado de empréstimos sindicados 

("syndicated loans"), onde empréstimos a taxas de juros flutuantes 

para governoà e empresas são colocados por telex e telefone para 

centenas de bancos no mundo todo. Em torno destes se desenvolveram 

mercados primários e secundários de instrumentos negociáveis com 

taxas fixas e flutuantes, como eurobônus, certificados de depósito 

bancário, e "floating rate notes". Alguns desses mercados são 

baseados em investidores e participantes não-bancários, contudo os 

bancos internacionais são extremamente ativos como componentes de 

sindicatos, subscritores e participantes. 

As participações de bancos internacionais em "syndicated

loans" vêm perdendo importância frente ao crescimento no volume de 

titules negociáveis nos mercados internacionais. Segundo CHANNO~, 

isto é o resultado de uma atividade chamada "securitização" de' 

43 Steven I. DAVIS, "The Management of lnternational Banlcs", pág.20. 

44 Derelc F.CHANNON, "Banlc Strategic Management and Marlceting", pág.131. 
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empréstimos, . a qual tem levado a um crescimento substancial no 

volume de recursos levantados sob a forma de instrumentos 

negociáveis. 

Simplificadamente, de acordo com NADLER45
, securitização 

significa tomar um conjunto de empréstimos individuais, agrupá-los 

em "pacotes", e vendê-los como um investimento para outro 

investidor. Fazendo isto, o banco ou instituição que securitizou os 

empréstimos por ele originados pode então tomar seu dinheiro de 

volta e utilizá-lo novamente para emprestar a outros tomadores. 

Segundo este autor, a tendência de securitização é uma das mudanças 

mais significativas que vêm ocorrendo nas atividades financeiras 

nesta fase de 

regulamentações 

individuais). 

desregulamentação 

e quebra das 

mundial (diminuição das 

fronteiras entre mercados 

III.5. O PROCESSO DE GLOBALIZAçiO DA ATIVIDADE BANCÁRIA 

Todos os mercados financeiros internacionais vêm se 

desenvolvendo extensamente nos últimos anos, na medida em que as 

empresas vão se tornando mais globais e os mercados nacionais cada ,. 
vez mais integrados, caracterizando um processo de globalização dá~ 

>• 

economia mundial. 

45 Paul S.NADLER, "Implications of Securitization for the Community Bank", pág.20. 
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"Globalização" é definida por FITCH46 como "a 

interdependência de compradores e vendedores de instrumentos 

financeiros em centros financeiros ao redor do mundo". Segundo este 

autor, este fenômeno se deve principalmente a fatores como: 

a maturação dos mercados de euromoedas desde os anos 60; 

mudanças dramáticas na tecnologia das transações nos anos 

recentes, propiciando aos participantes acesso praticamente 

instantâneo a dados atualizados de mercado em "commodities" e 

instrumentos financeiros; 

- um desejo das instituições financeiras de expandir empréstimos e 

outras atividades além de fronteiras geográficas; 

- e um desejo de controlar risco do balanço através de "swaps "47 

de taxas de juros e outros acordos de "swap" financeiro. 

A globalização se caracteriza pela crescente integração dos 

mercados de capitais internacionais, causada em parte pela recente 

liberalização de alguns mercados de capitais domésticos, conforme 

RESNICK48 • 

Um exemplo de globalização, segundo FITCH49
, é o uso 

46 Thomas P.FITCH, "Dictionary of Banking Terms", pág.283. 

47 "'Swap' é uma operaçio financeira na qual são trocadas as naturezas das taxas de juros incidentes 
sobre determinados empréstimos por Ull determinado periodo de tempo. Essa troca permite alterar as caracter1sticas 
dos pagamentos das taxas de juros devidas ou a receber, ou seja, ela permite o pagamento de uma taxa fixa de 
juros, em lugar de uma taxa flutuante, ou vice-versa, permitindo uma proteção ('hedge') contra os riscos de uma 
variação acentuada das taxas ou, para os que querem correr riscos, a especulação co• as variações." (Eduardo 
FORTUNA, "l'lercado Financeiro, Produtos e Serviços", pág.210) 

48 Bruce C.RESNICK, Business Horizons, "The Globalization of World Financial l'larkets", pág.35. 

49 Id.,Ibid.,p.283. 
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crescente nos mercados financeiros internacionais de instrumentos 

de divida negociáveis, principalmente no mercado de eurobônus, em 

oposição a empréstimos bancários tradicionais, como veiculo de 

financiamento para governos e grandes empresas. Essa mudança foi 

ajudada pelo forte mercado secundário em financiamentos através de 

eurobônus. Tanto bancos comerciais como bancos de investimento 

participam neste mercado. 

Além disso, avanços na tecnologia da informação permitiram 

aos operadores em câmbio de moedas e outros instrumentos do mercado 

monetário a operar posições num esquema de 24 horas, mudando seu 

livro de transações para um diferente centro financeiro na hora do 

fechamento das atividades. Essa prática, conhecida como "passar o 

livro", permite a instituições financeiras que operam em Nova 

Iorque, Londres e Tóquio, por exemplo, a manter apenas um livro com 

todas as posições, limites e "exposures" para toda a firma, ao 

invés de livros separados para cada centro operador. 

Com o crescimento do euromercado, a expansão do comércio 

internacional, e a emergência de centros financeiros de crescente 

importância em várias partes do mundo, o volume de transações 

interbancárias cresceu sensivelmente e ficou mais evidente a 

necessidade de rapidez, eficiência e precisão nas relações diárias 

entre os bancos. A mudança tecnológica se tornou uma necessidade, 

já que os métodos tradicionais de transferência de fundos não 

bastavam mais. 
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Segundo COMPTON50 , é aceito agora o conceito de um mundo 

unificado, ao invés de um no qual nações operam unilateralmente ou 

no vácuo. Paises são cada vez mais interdependentes. 

Desenvolvimentos em um afetam muitos outros, e distâncias 

geográficas perderam sua importância inicial com a evolução da era 

do dinheiro eletrônico, na qual fundos se movem de um canto para 

outro do mundo a uma grande velocidade. Grandes bancos, tendendo 

cada vez mais a olhar para o mundo inteiro como seu mercado, 

tornaram-se elementos numa indústria que é verdadeiramente global 

por natureza. 

50 Edc N.COHPTON, "The New World of commercial Banking", pág.69. 
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CAPÍTULO IV - O MERCADO DE EUROBÕHUS 

O objetivo deste capitulo é discutir todos os aspectos 

envolvendo a criação e o funcionamento do mercado de eurobônus, as 

caracteristicas e particularidades do produto financeiro eurobônus, 

e os termos e procedimentos mais importantes envolvendo a emissão 

desses titulos. 

É ressaltado por GALLANT51 que todos os mercados de titulos 

são complicados, e que o mercado de eurobônus é um dos mais 

complexos entre eles. Procurar-se-á aqui traçar uma descrição 

simplificada com o objetivo de proporcionar uma visão geral da 

história do· mercado, da maneira como ele funciona e dos 

participantes que nele atuam. 

IV.l. CONCEITOS E EVOLUÇiO HISTÓRICA 

Conforme foi definido anteriormente, o eurobônus é um 

instrumento financeiro emitido em uma das euromoedas e vendido no 

mercado internacional de bônus. GRABBE52 ressalta que a maioria dos 

eurobônus são ao portador - a propriedade do bônus é evidenciada 

pelo fato de se ter o bônus (em contraste com os registrados) . 

51 Peter GALLANT, "The Eurobond Market", pág.3. 

52 J.Orlin GRABBE, "International Financial Markets", pág.273. 

! 

f 
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Assim, os eurobônus são ativos de investimento atrativos para 

pessoas que querem permanecer anônimas - para evitar tributação ou 

por outro motivo. Os juros pagos por eurobônus são normalmente 

livres de toda tributação. 

PARK53 destaca que, como a maioria dos paises tendem a 

regular o acesso de tomadores estrangeiros aos seus mercados de 

capitais domésticos, o mercado de eurobônus permanece o mais livre 

e acessivel mercado de capital para empréstimos de longo prazo para 

tomadores internacionais. Enquanto o mercado de eurodólares é um 

mercado monetário internacional voltado para fluxos de créditos de 

curto prazo, o mercado de eurobônus é um mercado internacional de 

capitais transacionando com bônus de longo prazo. 

Segundo a perspectiva histórica traçada por PARK54 , o mercado 

de eurobônus surgiu devido a restrições governamentais, assim como 

o mercado de eurodólares se desenvolveu a partir de 1957 devido à 

restrição do governo britânico sobre o uso da libra esterlina para 

créditos de comércio. O mercado de eurobônus foi criado em 1963 em 

resposta à necessidade de um mercado de capitais internacional onde 

pudessem ser emitidos bônus de longo prazo por tomadores 

internacionais para a clientela mundial de investidores. Isto se 

deveu à introdução, pelo governo americano, do Imposto de 

53 Yoon PARK, "International Banking in Theory and Practice", pág.14. 

54 Id.,Ibid.,p.14. 

-, 
' 

. I 
'. 
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Equalização dos Juros ( 
11 Interest Equalization Tax" 55 ) para 

desencorajar a emissão de bônus no mercado americano por tomadores 

estrangeiros. 

O mercado de Eurobônus se desenvolveu muito na segunda metade 

dos anos 60, tornando-se uma fonte muito importante de fundos de 

longo prazo para companhias multinacionais (VAN HORNE56 ). A maior 

parte desses titulas são "straight", bônus de renda fixa ("Fixed 

Rate"); alguns são conversiveis em ações e outros têm taxa 

flutuante ("Floating Rate Bonde"). 

Nos anos 7 O o mercado de eurobônus se tornou uma parte 

integrante do sistema bancário e financeiro internacional, 

promovendo o desenvolvimento de um mercado internacional de 

capitais de longo prazo. Segundo GALLANT57 , o mercado de eurobônus 

evoluiu muito desde sua primeira emissão em 1963, vindo a se tornar 

a maior fonte de empréstimos internacionais. A maior parte dos 

eurobônus são instrumentos de renda fixa; portanto seus valores 

mudam de acordo com mudanças na taxa de juros da moeda na qual o 

titulo foi emitido. A relação é inversa: quando as taxas de juros 

caem eles se valorizam, e eles se desvalorizam quando as taxas 

sobem. 

55 o "Interest Equalisation Tax" (IET) foi uma imposto aplicado a emissões de titulas oferecidas nos 
Estados unidos por certos tomadores estrangeiros, visando desencorajar tais ofertas. Foi aplicado pela primeira 
vez em 1963, e removida e11 1974. 

56 James c. VAN HORNE, "Financial Management and Policy", P'g.716. 

57 Peter GALLANT 1 "The Eurobond Market", pág.1. 
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De acordo com SARVER58 o mercado de eurobônus "fixed rate" 

foi iniciado em julho de 1963 por uma emissão em dólar para uma 

entidade estatal italiana, organizada por um sindicato 

internacional de bancos e listada na bolsa de valores de Londres. 

Encorajado pelas autoridades britânicas e por restrições americanas 

sobre exportação de capital (1965-73), o mercado cresceu 

rapidamente, exigindo a criação do EUROCLEAR e CEDEL ( "clearing 

systems" ou sistemas de compensação) em 1969 e 1970 

respectivamente. 

As duas grandes organizações CEDEL e EUROCLEAR são 

responsáveis pela execução da compensação e guarda fisica dos 

titulas. Ambas são controladas por um "pool" de bancos. A CEDEL tem 

sua sede em Luxemburgo e opera através das agências dos bancos que 

a controlam.· O EUROCLEAR se localiza em Bruxelas e tem suas 

operações administradas pelo banco Morgan Guaranty Trust Company of 

New York. 

De acordo com GALLANT59 , até o mais simples dos eurobônus é 

um instrumento complicado. Estes titulas exigem uma extensa 

documentação legal, listagem numa bolsa de valores, e um sindicato 

de subscritores para viabilizar a emissão. 

58 Eugene SARVER, "The Eurocurrency Market Handbook", pág.299. 

59 Peter GALLANT, "The Eurobond Market", pág.1. 
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Os participantes no mercado de eurobOnus são, segundo 

SARVER60 : emissores, investidores e intermediários. Os emissores 

são em sua maioria conceituadas companhias industriais ocidentais, 

instituições ·financeiras privadas, governos ocidentais e agências 

governamentais. Os investidores são na maioria privados 

individuais, mais comumente através de consultores profissionais de 

investimento e administradores de fundos. Contudo, investidores 

institucionais companhias de seguros, fundos de pensão e 

organizações de caridade - vêm tomando importância crescente. O 

restante são bancos centrais e grandes bancos comerciais. Os 

intermediários ("arrangers") incluem bancos de investimento 

americanos, "bancos universais" europeus, casas de titulas 

japonesas, subsidiárias de bancos comerciais americanos no Reino 

Unido, bancos mercantis britânicos. Complementando as instituições 

lideres de do locação, grandes grupos de subscrição e grupos de 

venda ainda maiores levam eurobônus ao mercado. 

Emissores levantam recursos criando os titulas que os 

investidores querem comprar. Os investidores procuram investimentos 

confiáveis, liquidas e eficientes em termos de tributação. 

Emissores e investidores são, portanto, os usuários finais; muitos 

deles, mas não todos, são tão sofisticados quanto os especialistas 

que fazem o mercado. Esses especialistas subscritores, 

participantes nos sindicatos, co locadores, "traders" e vendedores -

proporcionam os meios de distribuição entre tomador e emprestador; 

60 Eugene SARVER, "The Eurocurrency "arket Handbook", pág.301. 
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eles formam os canais entre os emissores e os investidores. 

RESNIC~61 ressalta que, por causa de suas caracteristicas 

peculiares no que diz respeito ao tratamento fiscal, investidores 

se dispõem a aceitar um retorno menor dos eurobônus do que de 

titulas de risco comparável mas que não têm tal tratamento. 

De acordo com GRABBE62 , os compradores de eurobônus não 

interferem na maneira como a empresa emissora conduz seus negócios; 

por isso as cláusulas de insolvência ("default") dizem que esta 

ocorre somente se houver o não-pagamento de juros ou do principal. 

Isto significa que os investidores não vão comprar os bônus de 

entidades com situação financeira duvidosa. Assim, as emissões de 

eurobônus são limitadas a tomadores considerados de baixo risco de 

crédito. Por isso a grande maioria das emissões de eurobônus é 

feita por paises industrializados, seguidos por organizações 

internacionais, paises em desenvolvimento, e por último os paises 

do antigo bloco comunista. Paises de origem dos maiores emissores 

incluem: Japão, Canadá, EUA, França, Suécia. 

Londres é tradicionalmente o centro do mercado internacional 

de eurobônus. Segundo SARVER~, o mercado consiste principalme~te 
\,_ 

de emissões públicas listadas nas Bolsas de Valores de Luxemburgo 

61 Bruce G.RESNICK, Business Hor.izons, "The Global ization of World Financial Markets", pág.36. 

62 J.Orlin GRABBE, "International Financial Harkets", pág.274. 

63 Eugene SARVER, "The Eurocurrency Harket Handbook", pág.300. 
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e Londres, complementado por um volume pequeno mas crescente de 

colocações privadas e semi-privadas. 

Segundo GALLAN~, houve um crescimento espetacular no volume 

de emissões de eurobônus a partir de 1980, devido a uma variedade 

de razões. A estrutura desses instrumentos os torna atrativos para 

investidores que valorizam o sigilo em suas transações financeiras. 

Os bancos, a fonte de financiamento internacional através de 

"syndicated loans" nos anos 70, foram se tornando desde então 

relativamente mais caros e inflexiveis ao fazer grandes 

empréstimos. A forte alta nas taxas de juros no inicio dos anos 80 

foi seguida por um declinio constante em fins da década, tornando 

qualquer investimento de renda fixa um excelente opção. Um outro 

fator importante foi a introdução de "swaps" de taxas de juros e de 

moedas, livrando o emissor da dependência em relação a um mercado 

especifico. 

RESNICK65 ressalta que a técnica do "swap" foi talvez a razão 

principal para o crescimento no mercado de eurobônus na década de 

80. Um "swap", conforme foi explicado anteriormente, permite às 

partes levantar fundos sob uma determinada estrutura de taxa de 

juros ou em uma moeda e trocá-la por outra. Há estimativas, segundo 

esse autor, de que 70% das emissões de eurobônus são "swapped". 

64 Peter GALLANT, "The Eurobond Market", pág.2. 

65 Bruce G.RESNICK, Business Horizons, "The Globalization of World Financial Markets", pág.37. 
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IV.2. CARACTERÍSTICAS DE UM EUROBÔNUS 

~ fundamental o entendimento dos termos e procedimentos que 

envolvem a emissão e negociação destes titulas. A seguir são 

apresentados os mais relevantes: 

- CUPOM: Geralmente se refere aos juros pagos por um bônus usando

se o termo "coupon". Isto porque até recentemente alguns 

certificados de bônus vinham com cupons destacáveis, cada um 

representando um pagamento de juros. Com esses bônus, o investidor 

destacaria um cupom e o remeteria no momento apropriado para 

receber o pagamento dos juros. 

O cupom equivale aos juros sobre o capital e representa a 

remuneração que o emissor registra, no corpo do papel, referente ao 

que pagará ao investidor pelos recursos captados. O percentual e a 

freqüência destas remunerações são estabelecidos quando da emissão 

do titulo, e não representa porém a remuneração efetiva final 

recebida pelo investidor, já que esta dependerá também do preço de 

emissão ("issue price"). 

- "ISSUE PRICE": ~o preço de emissão em função do valor de face do 

titulo. ~ expresso em porcentagem e define se o titulo é vendido 

com ágio (prêmio) ou deságio (desconto), alterando a taxa efetiva 

de retorno ao investidor. A maioria dos titulas são lançados com 

deságio, ou seja, com preço de emissão abaixo do valor de face do 

titulo. 
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-TAXA INTERNA DE RETORNO í 11 yield to maturity- ytm 11 l: Remuneração 

efetiva que o titulo está proporcionando em um dado momento ao 

investidor que tem a posse do papel. O 11 yield 11 não é o mesmo que a 

taxa de juros. expressa no cupom - leva em conta o retorno do cupom, 

o preço corrente, o vencimento do titulo e o próprio retorno do 

capital investido no vencimento. 

- AMORTIZAÇÃO: o pagamento do principal pode ser feito de duas 

formas - em parcelas ( 11 installments 11
) ou integral no dia do 

vencimento ( 11 bullet 11
). Eurobônus com pagamento 11 bullet 11 são mais 

comuns. 

-PRAZO í 11 maturityll>: É o tempo decorrido entre o dia do pagamento 

pelo titulo (desembolso do investidor) e o do vencimento. 

- SPREAD sobre "US Treasuries 11
: Diferencial entre o "yield" do 

bônus e a taxa de juros das Letras do Tesouro Americano ( "US 

Treasuries 11
) do mesmo prazo. O spread é expresso em pontos-base 

("basis points") -cada ponto percentual corresponde a 100 "basis 

points 11 
- e representa o prêmio pelo risco correspondente ao 

titulo. 

- "US TREASURY BILLS/NOTES/BONDS": Titulas emitidos pelo governo 

norte-americano (instrumento de politica monetária), de risco 

considerado zero, cuja taxa de juros é usada como 

parâmetro/referencial para fixação do preço de papéis denominados 

em dólar americano ("US Dollar, US$"). Teoricamente, "bills" têm 
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prazo de até 1 ano, "notes" de 2 a 10 an:os e "bonde" mais de 10 

anos. 

- "CALL": Opção de resgatar o titulo antes do seu vencimento por um 

preço pré-det'erminado, que pode ser exercida pela empresa emissora. 

- "PUT": Opção dada pelo emissor ao investidor, de resgatar o 

titulo antes do seu vencimento a um preço pré-determinado. 

Numa parte posterior deste trabalho serão ilustrados todos 

estes termos e procedimentos, através da análise de uma colocação 

de eurobônus no mercado. 

IV.3. PROCEDIMENTOS PARA NOVAS EMISSÕES 

Há diferentes abordagens a novas emissões de bônus no mercado 

internacional de capitais. Os procedimentos do setor de eurodólares 

- que é o maior setor dentro do mercado de eurobônus - são em 

grande parte seguidos em outros setores de euromoedas, com algumas 

adaptações. Serão apresentados aqui os procedimentos básicos de 

novas ofertas de eurobônus, tanto com taxa fixa ("Fixed Rate Notes

FRN") como taxa flutuante ("Floating Rate"). 

- O Sindicato 

A emissão de novos eurobônus no mercado é feita por um 
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sindicato ( "pool") de bancos, composto em sua maioria por bancos de 

investimento. São os seguintes os componentes de um sindicato: 

"Lead-manager" (11der): normalmente uma instituição 

financeira cqnceituada no euromercado, que detém o mandato para o 

financiamento. Este 11der executa os procedimentos de oferta, 

administra a organização do sindicato, lidera as discussões sobre 

"pricing" final e apoio do sindicato para a nova emissão 

(estabilização). O 11der prepara os documentos iniciais e os envia 

para os demais membros do sindicato. 

- "Co-managers .. (co-administradores), que são também bancos 

conceituados como o 11der, ou "market makers" ativos em negociação 

de titulas. São selecionados principalmente pela sua capacidade de 

colocação de bônus, já que sua função principal é de distribuição. 

Segundo FISHER66 , um "co-manager" pode ser incluido no sindicato 

por causa de uma relação sua com o tomador, pela sua participação 

em outros tipos de financiamento para aquele, ou simplesmente por 

ser da mesma nação de origem do tomador. Ele também pode ser 

escolhido por ter uma relação especial com o 11der devido a 

negócios reciprocos realizados anteriormente. Os vários "co

managers .. (podem ser 20 ou mais), juntamente com o 11der, assumem 

inteira responsabilidade pela subscrição e colocação de uma emissão 

de eurobônus. 

66 F.G.FISHER UI, "Eurobonds", pág.74. 
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- Membros do grupo de venda: são instituições menores ou 

bancos que podem estar buscando espaço dentro do mercado. Têm uma 

importância menor no processo, mas procuram se afirmar através do 

poder de colocação para gradualmente se posicionarem como 

potenciais "co-managers". 

- Fases do Processo 

.MANDATO 

Nesta fase é selecionada a instituição financeira que será 

responsável pela coordenação do esforço de venda dos titules. O 

emissor e o potencial lider discutem então as condições gerais para 

o lançamento do titulo, como o cupom, o montante, taxas e até um 

indicativo de "pricing" do momento. Define-se também a forma de 

colocação, que pode ser "firm basis", em que o potencial lider 

assume o compromisso de colocação ou subscrição dos titules, ou 

"best-effort basis", em que ele se compromete apenas a fazer seu 

melhor esforço para colocar os titules no mercado. É assinado então 

o contrato que define os termos finais da emissão, e o lider 

escolhido passa a desempenhar suas funções e compor o sindicato, 

conforme foi citado anteriormente. A fase seguinte é a do pré

lançamento, que abrange diversos processos a serem completados até 

o dia do lançamento . 

• "DUE DILIGENCE" 

É o processo de investigar a aptidão do tomador para emitir 
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bônus nos mercados internacionais de capitais. Em visita técnica ao 

emissor, a equipe do lider levanta todos os dados necessários à 

elaboração de uma análise da situação econômico-financeira da 

empresa. O objetivo deste levantamento é conferir credibilidade ao 

processo de colocação do titulo . 

. CONFECÇAO DOS DOCUMENTOS 

"Offering circular" ou "Prospectus"- documento elaborado a 

partir das informações recolhidas durante o "due diligence". É um 

prospecto distribuido a todos os participantes, e inclui três 

seções principais: descrição e informações sobre a empresa 

emissora; os termos e condições dos titulas sendo oferecidos; e 

informações sobre a economia do pais. Este documento abrange todas 

as informações sobre o titulo e o emissor, relatórios de auditoria, 

demonstrações financeiras auditadas, descrição das poli.ticas 

econômica e tributária do pais, e restrições de venda e 

subscrição. 67 : 

"Subscription Agreement "- este documento define a relação 

entre o tomador e o sindicato de subscrição, e é enviado a todos os 

participantes. É oficialmente assinado depois que ambos os lados 

chegaram a um acordo quanto ao preço de emissão. E ressalta a 

obrigação dos membros do sindicato em subscrever (comprar) os bônus 

que por ventura não forem colocados junto aos investidores finais. 

"Paying Agency Agreement"- contrato firmado entre o agente ... 

fiscal (como representante do tomador) e os vários agentes 

67 Ver e. anexo cópias das capas dos Prospectus das duas emissões do Banco do Brasil. 

,, 



53 

pagadores. Define os detalhes de pagamento e instruções para 

cancelamento de cupons e bônus, além das comissões recebidas pelos 

agentes. 

"Fiscal Agency Agreement" (ou "Trust Deed" )- contrato que 

define as obrigações do emissor quanto ao pagamento, os mecanismos 

de pagamentos de juros e liquidação dos titules. Este documento não 

é distribuido, mas fica com algumas instituições onde possa ser 

visto por qualquer parte interessada. 

- Fixação do Preço ("Pricing") 

."PRE-MARKET" -é uma prática que antecede o lançamento formal do 

titulo e ajuda na definição do preço de colocação. Orientação é· 

dada às mesas de operação dos bancos de investimento para buscar 

potenciais investidores e lhes transmitir os termos e condições 

preliminares ·do titulo a ser emitido. A partir das informações 

desses investidores sobre sua disposição em adquirir o titulo, 

define-se então as condições finais do lançamento. A análise do 

montante e da qualidade do total demandado é essencial para a 

fixação do preço. Quanto mais demanda houver para a emissão, mais 

os termos podem ser ajustados em favor do emissor . 

. MERCADO PRIMÁRIO - O mercado primário tem inicio oficialmente no 

dia do lançamento do titulo, em hora inicial combinada, quando é. 

feita então comunicação à imprensa e às agências de noticias 

especializadas ( "Reuters" é a mais importante). Nesta fase os 

i i 
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membros do sindicato não podem vender o titulo a um preço menor do 

que o determinado pelo lidere acertado pelo sindicato {"re-offer 

price"). O mercado primário pode durar dias ou apenas algumas 

horas, e algumas vezes o volume inicialmente acertado pode ser 

elevado, caso seja identificada uma demanda adicional à prevista, 

o que é feito de comum acordo entre o lider e o emissor. O final 

desta fase é caracterizado pela "quebra do sindicato", o que 

representa a dissolução formal do "pool" de bancos formado para a 

emissão, e a passagem para o chamado mercado secundário . 

• "GREY MARKET" -Fase que se inicia imediatamente após a quebra do 

sindicato e vai até a data de pagamento dos titulas {"pay-date"). 

Nesta fase o titulo pode ser vendido a qualquer preço. As operações 

ocorrem entre bancos, através de "dealers", investidores, 

corretores {"brokers") e outros agentes que determinam preços de 

compra {"bid") e venda {"offer") que se refletem, grosso modo, nas 

cotações div~lgadas pelo terminal Reuters {ao qual todas as mesas 

de operação têm acesso através de assinatura). É o momento mais 

importante no "pricing" do titulo, quando a cotação do mesmo é 

testada junto ao mercado como um todo. 

Existem basicamente três estratégias de preço definidas pelos 

bancos de investimento para a colocação de bônus no mercado 

secundário, dependendo do público-alvo a que se dirige: 

Investidor final - pessoa fisica/empresa - os titulas podem 

ser vendidos com margens amplas {diferença entre preço de compra.e 

de venda). 
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Bancos - a margem é menor do que para os investidores finais, 

sendo o preço cotado em torno da cotação de mercado. 

"Brokers" - a venda para brokers é feita apenas quando se 

deseja desfazer do titulo de qualquer maneira, já que muitas vezes 

estes exigem preços abaixo do preço de emissão, tendo-se que abrir 

mão da comissão auferida pela participação no sindicato. No caso de 

não se estar participando do sindicato, a venda a "brokers" resulta 

em prejuizo quase certo . 

. ESTABILIZAÇÃO - Durante alguns dias após a quebra do sindicato, o 

lider e demais membros realizam a tarefa de estabilizar o preço de 

mercado da nova emissão. O preço dos titulas é então permitido 

variar apenas dentro de um determinado limite. Se houver uma 

pressão de vendas sobre a nova emissão com a colocação de titulas 

indesejados e em excesso, o lider pode manter o preço comprando uma 

certa quantidade de titulas. Por outro lado, se ocorre excesso de 

demanda, o lider pode vender bônus no mercado para manter baixo o 

preço. Isso· facilita a distribuição dos novos titulas aos 

investidores finais, evitando atrair especuladores e a criação de 

expectativa em torno do comportamento futuro do preço. 

A partir do momento em que o titulo passa a ser transacionado 

no mercado secundário (na fase do "grey market"), mesmo com o 

esforço de estabilização, o preço pode ter três comportamentos 

distintos: 

a) Permanecer estável: não se altera com relação ao preço de 

emissão, permanecendo como média entre o "bid" e o "offer", 
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demonstrando que o preço de colocação foi justo .• 

b) Elevar-se: demonstra que a emissão teve boa receptividade e que 

a demanda para o titulo está firme. A estratégia neste caso é 

segurar o titulo e tentar vendê-lo apenas a investidores finais, 

apropriando-se do ganho de capital. 

c) Cair: demonstra que o "pricing" foi muito apertado ou que o 

titulo não fqi bem recebido pelo mercado devido a outros fatores. 

Neste caso a estratégia pode indicar vender o titulo inclusive a 

"brokers" para evitar prejuizos maiores, abrindo mão de parte da 

comissão, ou manter o titulo em carteira, lastreado por recursos 

próprios. 

A passagem para o mercado secundário é um momento decisivo 

para urna emissão bem sucedida. A estratégia a ser seguida nos três 

casos acima é geralmente definida pelos departamentos responsáveis 

pela participação em sindicatos, e as orientações (preço, volume) 

são transmitidas continuamente às mesas de operações nas diversas 

partes do mundo . 

. MERCADO SECUNDÁRIO (APÓS O "PAY-DATE") 

O dia do pagamento dos titulas ("pay-date") é quando se dá a 

liquidação financeira dos titulas vendidos pelos membros do 

sindicato. A fase de estabilização vai aproximadamente da quebra do -

sindicato ao "pay-date". Após esta data é que se inicia· 

efetivamente o mercado secundário. A partir dai passam a ser 

computados os juros referentes ao pagamento do cupom (que 
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geralmente é semestral, semianual) . Em todas as transações são 

adicionados ao preço os juros acumulados referentes ao periodo 

imediatamente posterior ao último pagamento de cupom. O vendedor 

tem então direito a receber os juros acumulados proporcionalmente 

até o dia da liquidação financeira do titulo, que se dá normalmente 

7 dias após a data da negociação. 

É apresentado na figura 2 um esquema do processo: 

Figura 2: Etapas de um lançamento de eurobônus. 

"launch quebra do 

day" sindicato "pay-date" "maturity" 

principal I 

cupons 

, ________________ l _____________ l ____ l ____ l ____ l ____ l 

I I I I I I I 

merc.primário l"grey market"l mercado secundário! 

- "Ratings" 

Eurobônus são ti tu los emitidos ao portador, conforme foi 

ressaltado anteriormente. As leis de titules dos Estados Unidos 

(cuja essência está expressa no "Securities Act" de 1933) exigem 

que aqueles papéis a serem colocados no mercado americano tenham 
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urna classificação de risco ( "rating") muito boa e que sejam 

submetidos a uma série de formalidades burocráticas. Existe, porém, 

um mecanismo de colocação expresso na Regra 144A ("Rule 144A") da 

SEC ("Securities Exchange Comission"), que permite que titulas sem 

ou com baixa "rating" sejam vendidos no mercado 

categorias de investidores chamados "Qualified 

Buyers", desde que esses titulos sejam emitidos 

(nominativos). 

americano a 

Institutional 

"registrados" 

Além das restrições colocadas por essa comissão (SEC) para a 

venda de titulas nos Estados Unidos, os investidores institucionais 

americanos são extremamente exigentes em relação à qualidade dos 

titulas a serem adquiridos. Medidas de risco e classificações de 

titulas são fundamentais para as avaliações desses investidores. 

Deve-se ressaltar que são colocados eurobônus ao portador, fora das 

restrições da SEC, para investidores americanos possuidores de 

capital fora dos EUA. 

Ao analisar um investimento em bônus, o investidor deseja 

estar certo de que receberá os pagamentos de juros e principal; ele 

quer saber qual a probabilidade de que as cláusulas não sejam 

cumpridas (a probabilidade de "default"). Para isso, a maior parte 

dos investidores recorre a serviços de "rating", que são 

classificações dos emissores de acordo com seus riscos estimados. 

Os mais conhecidos são os serviços "STANDARD & POOR'S CORPORATION 

{S&P)" e "MOODY'S INVESTORS SERVICE (Moody's)". Segundo WURMAN ~t 
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alii~, essas empresas medem a estabilidade financeira do emissor, 

ao invés da atratividade de mercado do bônus. Seu objetivo é 

informar os investidores sobre os riscos envolvidos na compra de 

bônus de um determinado emissor. 

Cada serviço usa seu próprio sistema de "rating", porém suas 

classificações podem ser agrupadas em categorias comparáveis. No 

quadro 1, a seguir, é apresentada uma adaptação baseada em LINK & 

WOELFEL69 • 

Além de indicar a capacidade do emissor de pagar seu 

empréstimo, essas classificações vão influenciar também o "yield" 

de uma nova emissão de bônus. Em geral, segundo WURMAN et aliiro, 

quanto melhor a "rating" de um bônus, menor tenderão a ser suas 

taxas de juros. Emissores de bônus com uma boa classificação não 

precisam oferecer taxas de juros altas, pois sua credibilidade 

atrairá os investidores. Porém, emissores de bônus com 

classificação baixa terão que oferecer taxas altas para induzir 

investidores a assumir o risco potencial mais alto. 

~ Richard Saul WURMAN, Alan SIEGEL, Kenneth M.MORRIS, "The Wall Street Journal Guide do Understanding 
Money & Markets", pág.53. 

69 . . Albert N.LINK, Charles J.WOELFEL, "The Complete Executwe's Encyclopedia of Accounting, Finance, 
Investing, Banking & Economics", pág.80. 

70 Id.,Ibid.,p.52 
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Quadro 1: Classificações "Moody's" e "S&P". 

MOODY'S S&P 

Aaa AAA 

Aa AA 

A A 

Baa 888 

Ba BB 

B B 

Caa ccc 

C a CC 

c 

c 

o 

DEPIHiçAO 

A mais alta classificaçio. Capacidade fortfssima de pagar juros e principal. 

Capacidade muito forte de pagar juros e principal. Diferem do primeiro apenas em um 

pequeno grau. 

Capacidade forte de pagar juros e principal, mas pode ser suscetfvel a mudanças adversas 

nas condições econômicas. 

Proteção adequada para pagar juros e principal, porém mais passfvel de ter capacidade 

enfraquecida em perfodos de situaçAo econômica adversa. 

Alguma dúvida com respeito a capacidade de pagamento. Tem algumas caracterfsticas de 

qualidade e proteção, mas existem grandes incertezas. 

Risco moderado de insolvência ("default"). 

Alto risco de insolvência. Pode já estar ou correr sério perigo de "default". 

Altamente especulativo e provável de estar em insolvência. 

Para Moody's, os bônus de última classificaçAo. Tem perspectivas extremamente pobres 

de atingir uma boa posiçAo. 

Para S&P, bônus sobre o qual juros nAo estAo sendo pagos. 

Em "default". Pagamento de juros e/ou principal em atraso. 

Fonte: LINK et alii, pág.80, definições adaptadas do "S&P Bond Guide e Moody's Bond Record". 
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IV.4. DESERVOLVIMEHTO RECENTE DO MERCADO 

.PARTICIPANTES NO MERCADO 

Segundo PARK71 , os bancos internacionais atuando nas emissões 

de eurobônus exibem alto grau de profissionalismo e padrões éticos, 

e praticamente não se conhece casos de não-cumprimento das 

cláusulas ("default") envolvendo uma transação com eurobônus. 

No quadro 2, a seguir, são apresentadas as 15 melhores 

instituições financeiras atuando no mercado de eurobônus, de acordo 

com sua classificação em 1992 e suas posições em 1991, segundo a 

revista EUROMONEYn . 

. O MERCADO SECUNDÁRIO 

Segundo RESNICK73 , o mercado secundário para eurobônus tem 

tido historicamente uma caracteristica de pouca expressão. Porém, 

o crescente número de instituições financeiras transacionando em 

eurobônus para seus portfólios tem aumentado a dinamicidade desse 

mercado, melhorando sensivelmente sua liquidez, a qual é atualmente 

inferior apenas àquela no mercado de bônus domésticos dos Estados 

Unidos. Isto é importante para os investidores por causa da 

71 Yoon PARK, "International Banking in Theory and Practice", pág.16. 

72 Simon BRADY, Euromoney, "The World's Best Bond-Trading Houses 1992", pág.47. 

73 Bruce G. RESNICK, Business Hori zona, "The Globalization of World Financial Harkets" ~ pág.37. 



Quadro 2: 11 Top 15 Eurobond Traders" 

1992 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1991 

1 

2 

6 

11 

4 

3 

7 

10 

12 

5 

9 

15 

8 

B A H C O 

Morgan Stanley 

Deutsche Bank 

JP Morgan 

Kidder Peabody 

Banque Paribas 

Goldman Sachs 

Crédit Suisse First Boston (CSFB) 

Swiss Bank Corporation 

Hambros Bank 

Merrill Lynch 

Industrial Bank of Japan 

Salomon Brothers 

Nomura Securities 

SG Warburg 

UBS Phillips & Drew/UBS 

Fonte: Euromoney, may 1992, pág.47. 
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volatilidade do mercado. Sob condições mais estáveis, investidores 

se dispõem a conservar os bônus até o vencimento; mas num contexto~ 

de incerteza a liquidez dos titulas é fator fundamental, e é o 

mercado secundário que proporciona essa liquidez. 

I 
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CAPf~ULO V - :A PAR~ICIPAÇiO DO BRASIL NO MERCADO DE I!:UROBÔNUS 

V.l. HIS~ÓRICO DA PAR~ICIPAÇiO DO BRASIL 

O periodo compreendido entre março de 1972 e julho de 1981 

marcou uma expressiva participação do Brasil no euromercado, 

conforme BITTENCOURT74 • Durante esse per iodo o Brasil lançou 54 

eurobônus nos mercados internacionais de capitais, captando um 

montante de US$ 3,191 bilhões. Porém, essa fonte de recursos se 

fechou para o Brasil em agosto de 1982, com a moratória do México 

declarada em função da crise financeira internacional. 

A partir de então, e com a moratória brasileira três anos 

depois, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social) tornou-se a única fonte de recursos de longo prazo para 

empresas brasileiras, segundo MATTOS75
• 

Segundo PINT076 , os paises latino-americanos eram muito 

ativos no euromercado antes da crise da divida de 1982. Depois 

disso, o mercado só foi reaberto em 1988, quando o México captoU'' 

US$ 339 milhões e a Venezuela, US$ 256 milhões. A Argentina voltou 

ao mercado em 1990, com US$ 21 milhões, o Brasil em 1991, com US$ 

pág.17. 

74 Getúlio BITTENCOURT, Gazeta Mercantil caderno Mercados, "Quell comprou os eurobônus do Brasil", 

75 Elpidio Marinho de MATTOS, Gazeta Mercantil, "Recursos externos deve• impulsionar a economia", pág.1. 

76 Celso PINTO, Gazeta Mercantil, "Acabou a euforia no euromercado", pág.1. 
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1, 953 bilhão e, em 1992, Trinidad e Tobago e Uruguai fizeram 

emissões de US$ 100 milhões cada um. 

V. 2. O RE'rORHO DO BRASIL AO MERCADO DE EUROBÔNUS 

\ 

Devido ao bloqueio do acesso aos 11 syndicated loans" no 

mercado financeiro internacional em função da crise da divida, a 

solução para a América Latina foi o acesso aos mercados de capitais 

internacionais, a titulas de divida direta negociáveis 

instrumentos de captação mais sofisticados, como é o caso dos 

eurobOnus. 

O retorno do Brasil ao mercado de eurobOnus se deu em 10 de 

julho de 1991 com a captação de US$ 250 milhões da Petrobrás, numa 

operação liderada pelo Chase Investment Bank em Londres. Segundo 

ROBINSONn, a colocação se deu com um preço de 94,388 (94,388% do 

valor nominal dos titulas), um cupom de 10%, oferecendo uma taxa de 

retorno ("yield to maturity") de 13,5%, com prazo de dois anos. A 

colocação do titulo foi bem sucedida. BRADY78 ressalta que, dos US$ 

100 milhões planejados inicialmente, aumentou-se o volume da 

emissão para $ 200 e em seguida para os $ 250 milhões finais em 

função de uma avaliação positiva da demanda para o papel. 

n Danielle ROBINSON, Euromoney, "Brazil's Day of Redemption", pág.65. 

78 Simon BRADY, Euromoney, "LDC Deal of the Month", pág.15. 
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O primeiro papel da Petrobrás e os que foram emitidos 

subseqüentemente tiveram boa aceitação no mercado, e não apenas 

pelo bom retorno que proporcionavam. Um banqueiro teria dito, 

segundo ROBINSON~, que investidores· estariam comprando os titulos 

da Petrobrás porque sabiam que o governo brasileiro tem consciência 

de que um "default" de uma companhia estatal de tal porte no 

euromercado significaria o afastamento do Brasil do mercado por 20 

anos. 

Segundo REBOUÇAS~, a principio a volta ao mercado de 

eurobônus foi viabilizada pela queda das taxas de juros 

internacionais. Mas foi depois do acordo do Brasil com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) que esse mercado deslanchou, pois 

passou-se a ter uma avaliação positiva da situação do Pais. Essa 

perspectiva é a responsável pelo aumento do interesse das 

instituições estrangeiras em participar desse tipo de investimento. 

BITTENCOURT81 ressalta que o Brasil foi conduzido 

particularmente por bancos norte-americanos em sua recente volta ao 

euromercado, incluindo ai uma subsidiária de um banco suiço, o 

Crédit Suisse First Boston. O CSFB liderou boa parte dos 

lançamentos junto com o Citicorp, Chase Manhattan Bank, Salomon 

Brothers, Merrill Lynch, JP Morgan e ABN-Amro (um banco holandês}. 

79 Danielle ROBINSON, Euromoney, "Brazil's Day of Redemption", pág.65. 

80 Lucia REBOUÇAS, Gazeta Mercantil, "Boa vontade co11 os bancos brasileiros", pág.21. 

81 Getúlio BITTENCOURT, Gazeta Mercantil caderno Mercados, "Que• comprou os eurobônus do Bra~il", 
pág.17. 
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As empresas e instituições financeiras brasileiras enfrentam 

expressiva dificuldade para captar recursos através da colocação de 

ti tu los nos mercados internacionais, em conseqüência da baixa 

credibilidade do Brasil junto à comunidade financeira 

internacional. O risco envolvido em operações com papéis 

brasileiros é tão alto - principalmente por causa da instabilidade 

politica recente - que o prêmio pelo risco que deve ser pago aos 

investidores tem que ser muito alto para tornar o investimento 

atrativo. 

Os investidores que vêm adquirindo os eurobônus brasileiros 

desde a volta das empresas e instituições financeiras brasileiras 

ao mercado em 1991, segundo BITTENCOURT~, se dividem basicamente 

em t~ês áreas: "capital brasileiro no exterior", "banco privado" e 

"varejo". 

O capital brasileiro no exterior se refere a dinheiro de 

brasileiros depositado no exterior durante os anos 80 após os 

vários choques heterodoxos implementados na tentativa de 

estabilizar a economia. O montante desses depósitos superaria US$ 

23,4 bilhões, segundo fontes citadas por BITTENCOURT83
• Parte do 

que se refere a "banco privado" poderia ser acrescentada a esses 

depósitos no . exterior, já que se referem em geral a contas de 

individuas ricos no exterior, principalmente ricos da América -\ 

82 Getúlio BITTENCOURT, Gazeta Mercantil caderno Mercados 1 "Quem comprou os eurobõnus do Brasil" 1 

pág.17. 

83 ld.,Ibid. 1 p.17. 
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Latina. O mesmo poderia ser dito sobre as vendas "a varejo", que 

reúnem investidores menos ricos do que os considerados em "banco 

privado". 

Entre as empresas brasileiras emitindo eurobônus, há as que 

têm porte para captar diretamente e usam os recursos para realizar 

seus projetos de investimento ou mudar o perfil de seu 

endividamento, e há aquelas instituições financeiras que vêm 

emitindo titules para atender às suas necessidades de "funding" 

(captação) e repassar parte dos recursos a seus clientes internos, 

com base na Resolução 63 .. Empresas interessadas em ter acesso aos 

recursos do mercado de eurobônus comparam entre a possibilidade de 

emitir seus próprios titules ou tomar emprestados de bancos através 

da Resolução 63. 

Segundo ANDRADEM, a Resolução n.63 de 21.08.1967 do Conselho 

Monetário Nacional criou uma nova fonte de recursos financeiros 

para os Bancos Comerciais e para os Bancos de Investimentos ao 

permitir a contratação direta de empréstimos no exterior para serem 

repassados a empresas sediadas no Brasil, seja para capital de giro 

ou capital fixo.~ 

Em relação ao tipo de empresa brasileira que vem participando 

84 Geziel ANDRADE, "Alguns Aspectos da Expansão dos Bancos Comerciais Brasileiros no Exterior", pág .. 21. 

85 Ver cópia da Resoluçio 63 do BACEN nos Anexos, ao final do trabalho. 
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do mercado de eurobOnus, REBOUÇAS~ ressalta que depois das grandes 

empresas estatais os bancos são os que têm mais condições de 

participar do euromercado porque já atuam no exterior e suas 

atividades são conhecidas. Além disso o mercado de eurobOnus é 

tradicionalmente um mercado de qualidade e os riscos mais 

aceitáveis são de governos e bancos. 

A seguir são apresentados, no quadro 3 às páginas 69 e 70, os 

principais eurobOnus brasileiros atualmente no mercado. 

~ Lucia REBOUÇAS, Gazeta Mercantil, "Boa vontade com os bancos brasileiros", pág.21. 
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Quadro 3: Eurobônus brasileiros. 

Agrupados de acordo com ano de vencimento { "maturity"). 

=================================================================================================:2 
AIIOUnt Ter• (year) Yield 

Issuer uss Katurity Coupon -------------------- Price to Kat. Spread 
Ih ll ion Kat. Put Call 00 (iO (b.p.) 

==================================================================================================a 
BANCO CIDADE A 25 14.05.93 8.00 1.0 98.8558 9.223 513 
BANCO CIDADE B 25 26.05.93 8.00 1.0 98.8558 9.223 496 
PETR08RAS 250 02.08.93 10.00 s 2.0 1.0 94.0388 13.500 658 
ClTI lNVESTKENT 50 20.11.93 9.50 1.0 101.1770 8.250 449 
BFB 50 06.12.93 11.00 s 2.0 98.4000 11.923 678 
TELEBRAS 150 20.12.93 10.25 s 2.0 1.0 99.8000 10.363 553 
COPENE 50 20.12.93 11.00 s 2.0 96.9940 12.750 792 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
BRADESCO 50 08.01.94 10.00 s 2.0 96.5350 12.000 639 
HERING 50 28.01.94 10.00 s 2.0 94.8613 13.000 786 
TENENGE I 5 28.02.94 10.00 2.0 94.8613 12.991 775 
TENANGE II 5 28.02.94 10.00 2.0 94.8613 12.991 774 
BFB 100 16.03.94 11.00 s 2.0 100.0000 11.000 573 
BANCO CIDADE A 15 18.03.94 10.00 2.0 97.3862 11.500 569 . 
CCF 60 25.03.94 10.00 s 2.0 97.9239 11.187 540 
BAMERINDUS 80 26.03.94 10.00 2.0 100.0000 10.000 1000 
PACTUAL 40 01.04.94 10.00 s 2.0 96.5349 12.000 638 
UNI BANCO 100 07.04.94 10.00 s 2.0 99.1190 10.500 466 
BANCO CIDADE 8 15 14.04.94 10.00 2.0 97.8156 11.250 612 
CREDIBANCO 50 14.04.94 11.00 2.0 98.2700 11.999 686 

COPENE 50 22.04.94 11.00 s 2.0 98.2670 12.000 627 
REAL 70 29.04.94 9.50 s 2.0 99.1000 10.008 472 
CVRD 200 09.10. 94 10.00 s 3.0 2.0 96.4040 11.450 525 
PETROBRAS/ECU 61 16.10.94 12.00 A 3.0 95.5800 13.901 
ECONOf1ICO 50 19.10.94 11.00 2.0 99.5600 11.252 714 
MULTIPLIC 50 29.10. 94 10.00 s 2.5 96.3016 11.750 618 
HOLANDES 50 22.11.94 10.00 s 2.5 99.5500 10.208 461 
NACIONAL 100 27 .11. 94 10.50 s 2.5 98.9320 11.000 536 
BAHIA 50 10.12. 94 10.00 s 2.5 97.6540 11.100 sn 
CORAL 40 12.12.94 11.00S 2.5 97.7500 12.069 648 
CEVAL 80 17.12.94 10.50 s 2.5 97.6700 11.600 574 
BCN 60 23.12.94 10.50 s 2.5 99.0600 10.940 548 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(continua) 

I 
I 
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Quadro 3: EurobOnus brasileiros. 

(continuação) 

== ---=======---======--===========--==========:===========--=============================s 
AIIIOUnt Ter• (year) Yield 

lssuer uss Haturity Coupon -------------------- Price to Hat. Spread 
MHlion Hat. Put Call 00 (Y.) (b.p.) 

=============~====================================================================================! 

TELESP 150 18.02.95 10.00 s 3.0 2.0 95.4400 11.850 678 
SAKBRA 1 70 05.03.95 10.00 3.0 95.n2o 11 .691 1169 
PETROSRAS 110 10.03.95 8.87 2.0 99.7980 8.988 899 
BANCO B8A 50 14.03.95 10.00 2.5 98.9000 10.512 1051 
ClTIBAHK 100 18.03.95 9.25 s 3.0 99.4550 9.501 397 
SANBRA 11 50 22.04.95 10.00 Q 3.0 96.6410 11.342 574 
SAFRA 50 26.04.95 10.00 2.5 100.2710 9.875 534 
CVRD 150 27.04.95 9.00 s 3.0 99.8710 9.050 318 
CREDIBANCO 50 29.04.95 10.50 2.5 98.9320 11.000 647 
INTERATLANTICO 20 05.05.95 10.00 s 3.0 95.9200 11.650 574 
UNI BANCO 100 06.05.95 10.00 s 3.0 98.3670 10.650 473 
BNDES 100 14.05.95 9.25 s 3.0 98.8520 9.700 379 
BANCO DO BRASIL 200 19.05.95 9.50 s 3.0 99.8300 9.567 395 
REAL 50 26.05.95 10.00 2.6 98.0000 10.935 598 
LLOYDS 50 03.06.95 9.50 s 2.5 98.6030 10.147 470 
SUOAHERIS 70 07.06.95 10.25 s 2.5 99.3100 10.571 575 
IOCHPE HAXION 45 09.08.95 11.50 2.5 97.9000 12.504 791 
INTERATLANTICO 50 01.09.95 11.00 2.5 98.9400 11.500 719 
HOLANDES 75 02.10. 95 10.00 3.0 100.3500 9.862 574 
UNI BANCO 60 13.10.95 9.75 s 2.5 99.2750 10.085 595 
BBA 50 23.10. 95 9.50 s 2.5 99.4569 9.750 570 
BCO NORDESTE 100 06.11.95 10.37 A 2.5 99.8000 10.456 650 

---------------------------------------------------------------------------------------------------· 
PETROBRAS 200 12.09.96 10.00 s 5.0 3.0 2.0 91.6787 12.276 520 
BNDES 55 15.09.96 6.00 5.0 84.3150 10.059 287 
TELEBRAS 200 16.10.96 10.00 s 5.0 95.8310 11.109 433 

---------------------------------------------------------------------------------------------------· 
TELEBRAS 90 31.03.97 10.00 s 5.0 2.7 98.1650 10.481 338 
TELEBRAS 100 16.06.97 10.00 s 5.0 99.5400 10.119 365 
BASF BRASILEIRA 30 19.08.97 9.50 5.0 99.9250 9.520 952 
TELEBRAS 100 09.09.97 10.37 5.0 97.8300 10.950 569 
TELE BRAS 40 22.10.97 10.00 5.0 97.2120 10.735 493 

---------------------------------------------------------------------------------------------------· 
COPENE 50 23.03.98 10.50 5.0 2.5 97.1530 11.260 625 
BANCO DO BRASIL 100 14.04.98 10.50 s 5.0 99.6250 10.599 543 
BNDES 70 27.04.98 10.37 s 5.0 99.7520 10.440 525 

==================================================================================================== 

Fonte: Bolet;• de Acmpauh•ento do llercado Secundário, DIRIN/GEREX-ADJOE, Banco do Brasil S. A., 26/04/f/3. 
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CAPfTULO VI - O BANCO DO BRASIL NO MERCADO DE EUROBÔNUS 

O objetivo deste capitulo é dissertar sobre a entrada do 

Banco do Brasil no mercado de eurobônus, sua participação e 

desempenho desde então, as variáveis, problemas e vantagens 

envolvendo sua atuação neste mercado. Além do nome completo, serão 

usados também os termos "BB", ou simplesmente "o Banco", para se 

referir ao Banco do Brasil no decorrer deste estudo. 

VI.l. BANCO DO BRASIL: CARACTERfSTICAS GERAIS 

O Banco do Brasil S.A. é pessoa juridica de direito privado, 

sociedade anônima de capital aberto, de economia mista, tendo 51% 

de seu capital votante e 29,2% de seu capital total nas mãos do 

Tesouro Nacional, e o restante nas mãos de acionistas dos setores 

público e privado. 

Como um banco comercial, o Banco e suas subsidiárias prestam 

uma grande variedade de serviços bancários e financeiros no Brasil. 

Esses serviços incluem: captação de depósitos, empréstimos aos 

setores rural, comercial, industrial e de serviços, financiamento 

do comércio, câmbio de moedas estrangeiras, serviços de cartões de 

crédito, administração de fundos, arrendamento mercantil (leasing), 

seguros e empréstimos ao consumidor. O Banco também realiza . -

através de suas agências, escritórios e subsidiárias no exterior -
- ~,~ .... --

i / 

\ I 
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captação de depósitos denominados em dólares e outras moedas, 

financiamento do comércio, empréstimos e serviços de leasing. Além 

disso, como entidade majoritariamente controlada pelo Tesouro 

Nacional, o Banco atua como agente do Tesouro Nacional e de outras 

agências governamentais na implementação de politicas e programas 

visando beneficiar o pais como um todo; atua como instrumento de 

execução da politica crediticia e financeira do Governo Federal. 

De acordo com seu Estatuto87
, no que diz respeito ao seu 

objeto social: 

"O Banco tem por objeto fomentar a produção nacional, 

promover a circulação dos bens produzidos, executar a 

comercialização de produtos agropecuários de interesse do Governo 

Federal, concorrer para o fortalecimento do mercado financeiro e 

incentivar o ·intercâmbio comercial do Pais com o exterior." 

O Banco do Brasil foi fundado em outubro de 1808 e foi o 

primeiro banco a operar no Brasil. De sua fundação até 1964 ele 

desempenhou o papel de banco central no Brasil. Em 1888 extendeu as 

primeiras linhas de crédito agricola e no periodo após 1945 esteve 

profundamente envolvido no processo de industrialização. 

De 1964 a 1986 o Banco continuou atuando como um braço das,. 

autoridades monetárias brasileiras; durante esse per iodo obteve 

parte substancial dos recursos para suas operações através da 

87 Banco do Brasil S.A., "Estatuto do Banco do Brasil S.A.", pág.2. 
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conta-movimento com o Tesouro Nacional. Em 1986 essa conta foi 

fechada, forçando o Banco a utilizar recursos especificamente 

alocados pelo Tesouro Nacional ou outras entidades governamentais, 

e aumentar sua captação para atividades não-governamentais de 

fontes alternativas. Conforme LEES88 , ao ser negado o acesso à 

conta-movimento, o Banco se viu privado de urna fonte de recursos 

que trazia contribuição substancial para seus lucros. Porém o Banco 

foi compensado com a permissão para se engajar em novos tipos de 

atividades, como por exemplo a captação de depósitos de poupança 

rural. Desde 1986 o Banco vem desenvolvendo urna variedade de 

produtos bancários e serviços financeiros, incluindo atividades de 

banco de investimento, administração de fundos, leasing, 

intermediação em seguros e a emissão de cartões de crédito, cada 

uma dessas atividades realizada por uma diferente subsidiária. 

O Banco do Brasil é hoje o maior e mais importante banco 

comercial controlado pelo governo federal. O Banco conta hoje com 

4.622 pontos de atendimento operando em todo o Brasil, e sua rede 

externa se extende por quatro continentes, em 32 paises, 

compreendendo 27 agências, 13 escritórios de representação e 3 

subsidiárias. 

A revista "The Bankers" em sua edição de julho de 1992 

classifica o Banco do Brasil como número 55 no mundo, baseado no 

critério de porte. A revista "Euromoney" de fevereiro de 93 o 

88 Francis A.LEES, "Banking and Financial Deepening in Brazil", pág.141. 
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classifica como número 205 no critério performance. No mercado 

interno o Banco compete vigorosamente com bancos estatais e 

privados por negócios no mercado bancário doméstico, e se beneficia 

significativamente do fato de ser o único banco a desempenhar as 

atividades de compensação de cheques. É responsável por mais da 

metade dos depósitos à vista do sistema bancário e dos lucros 

operacionais de bancos comerciais. Suas ações ordinárias e 

preferenciais são ativamente transacionadas nas bolsas de valores 

brasileiras e são consideradas 'blue chip'. 

· VI.2. O PROCESSO DE IHTERNACIOHALIZAçAO DO BARCO DO BRASIL 

O Banco do Brasil é uma empresa que, por ter seu controle 

acionário nas mãos do governo, associa sua missão empresarial à 

implementação da politica econômica externa do governo brasileiro, 

caracterizando-se 1 conforme FALCÃ089 , como uma empresa estatal 

mul tinacional. A consideração desta sua caracteristica é 

fundamental para o entendimento da projeção do Banco rumo às 

atividades internacionais. 

PENIDO DE FREITAS~ identifica quatro periodos no processo de 

projeção externa do Banco do Brasil: o per iodo que vai desde a 

89 Luzia Bandeira FALCÃO, "Empresa Estatal Hultinacional- Paradoxo ou Paradigma? Um estudo de caso.", 
pág.8. 

~Maria Cristina PENIOO DE FREITAS, "Bancos Brasileiros no Exterior: ExpansAo, Crise e Ajustamento", 
pág.81. 
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instalação da primeira dependência, nos anos 40, até o final dos 

anos 60, e os outros três per1odos que abrangem 1969-73, 1974-78 e 

1979-82/83. 

A primeira fase teve inicio nos anos 40 quando o BB, enquanto 

banco oficial do governo brasileiro, foi instrumento de uma 

pol1tica de integração com os pa1ses vizinhos. Buscava-se, mediante 

a implantação de dependências do Banco, intensificar as transações 

comerciais entre o Brasil e esses pa1ses. Foram abertas 

dependências em Assunção em 1941 e Montevidéu em 1945. 

A partir de meados dos anos 60, com a criação da ALALC 

(Associação Latino Americana para o Livre Comércio), o Banco 

retomou sua expansão externa, priorizando a instalação de 

dependências nos paises membros da Associação, com o objetivo de 

promover a integração do Brasil com os demais pa1ses da América 

Latina. Nessa época foram instaladas dependências em Buenos Aires, 

La Paz, Santa Cruz de la Sierra e Santiago. Ainda na década de 60 

foram iniciadas as negociações para abertura de dependências em 

outros paises da América Latina e foram realizados estudos de 

viabilidade para a implantação de uma dependência em Nova Iorque. 

No final dos anos 60 o Banco, no papel de principal agente da 

pol1tica governamental de incentivo às exportações de 

manufaturados, dirigiu a expansão de sua rede de dependências 

externas para alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil: 

Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Reino Unido, França e Japão. O 
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objetivo do ~anca nesses paises, os .quais eram também importantes 

investidores no Brasil, era atuar intensamente no apoio ao comércio 

exterior e na captação de recursos para financiar o crescimento da 

economia brasileira. 

O marco inaugural do periodo 1969-73 foi a instalação da 

agência de Nova Iorque no inicio de 69, a qual obteve grande êxito 

- gerou um lucro razoável nos primeiros meses e contribuiu para 

dinamizar a atuação de outras dependências da rede externa do 

Banco. 

Seguindo estudos técnicos que apontavam para a conveniência 

de instalar novas dependências em paises com os quais o Brasil 

mantinha intenso intercâmbio comercial, e que teriam bom potencial 

para captação de recursos, o Banco inaugurou em 1970 dependências 

em Hamburgo, Londres, Tóquio e México. Nos anos subseqüentes 

estabeleceu dependências em Paris, Lisboa, São Francisco, Madri e 

Panamá, além de outra agência em Assunção. 

A projeção internacional do Banco nessa fase envolveu também 

a participação em consórcios bancários e a criação de subsidiárias 

de controle integral. Em 1972 o BB participou da criação de um 

consórcio bancário, a EUROBRAZ European Brazilian Bank, 

juntamente com o Bank of America, Deutsch Bank e Union Bank of 

Switzerland. Em 1973 o Banco instalou uma subsidiária de controle 

integral em Grand Cayman, em razão das vantagens fiscais - o BAMa, 

Brazilian American Merchant Bank - que foi constituido com., o 
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propósito de atuar como centro de apoio às atividades externas do 

Banco. 

Do plano de ampliação da rede internacional do Banco 

elaborado em fins de 60 constavam os seguintes objetivos: estimular 

o intercâmbio comercial brasileiro fornecendo assistência 

crediticia, serviços, informações e promovendo contatos; captar 

recursos em moeda forte para contribuir com o reforço das reservas 

internacionais do pais; apoiar os negócios da carteira de câmbio, 

na prestação de reciprocidade aos banqueiros internacionais e no 

acesso aos mercados internacionais de divisas; e substituir, para 

maior economia do Banco, os bancos correspondentes nas praças 

financeiras de maior expressão. 

Conquanto estivesse presente o objetivo de captar recursos 

externos para financiar o crescimento da economia brasileira, o 

Banco desempenhou durante essa etapa quase exclusivamente a função 

de instrumento promotor do comércio exterior brasileiro. Num 

contexto de fácil acesso a créditos bancários concedidos a paises 

em desenvolvimento, o governo não viu necessidade de utilizar um 

banco oficial como agente canalizador de recursos externos, 

conforme destaca PENIDO DE FREITAS~. 

O BB só viria a ser usado como instrumento de captação de 

recursos externos após o aumento nos preços do petróleo decorrente 

91 Maria Cristina PENIDO DE FREITAS, "Bancos Brasileiros no Exterior: Expansão, Crise e Ajustamento", 
pág.130. 
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do primeiro choque do petróleo. No per1odo 1974-78 a expansão 

externa do Banco teve então o objetivo de financiar o déficit em 

transações correntes originário de desequil1brios no balanço de 

pagamentos, garantindo a manutenção do ritmo de crescimento da 

capacidade produtiva do pais, de acordo com a orientação 

governamental estabelecida no II PNO. Assim, o Banco procurou 

instalar agências em pa1ses que possibilitassem uma expansão em sua 

capacidade de captar recursos externos e diversificar os mercados 

para as exportações brasileiras. Foi uma fase de grande dinamismo, 

na qual o Banco instalou 30 agências externas pelos cinco 

continentes. A instalação nos novos centros financeiros "offshore" 

de Bahrein, Singapura e Grand Cayman visava a operação no mercado 

financeiro internacional em fusos horários diferentes, buscando uma 

melhor administração dos recursos captados pela rede externa. 

PENIDO DE FREITAS~ ressalta que a partir de 1974 o mercado 

financeiro internacional foi inundado pelos recursos originários 

dos pa1ses exportadores de petróleo superavitários. O grande 

dinamismo do mercado internacional de crédito oferecia inúmeras 

oportunidades de negócios lucrativos para os bancos que atuavam na 

intermediação financeira internacional. Foi então que o Banco 

conseguiu conciliar os interesses de suas faces pública e privada. 

Em conciliando a lógica privada de valorização com os objetivos da 

pol1tica governamental de sustentação do crescimento com 

endividamento externo, o BB deu ênfase às operações de natureza 

92 Maria Cristina PENIDO DE FREITAS, "Bancos Brasileiros no Exterior: ExpansAo, Crise e Ajustamento", 
pág.130. 
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estritamente financeira e buscou instalar dependências nos 

principais centros financeiros do mundo, sobretudo nos "paraisos 

fiscais", conforme foi colocado anteriormente. 

Ainda no periodo 1974-78 o Banco se expandiu também através 

da criação de subsidiárias de controle integral e da participação 

em consórcios bancários em parceria com importantes bancos 

internacionais. Ao final desse periodo o Banco possuia distribuidos 

por todo o mundo 35 agências, 16 escritórios, duas subsidiárias de 

controle integral e 10 participações em consórcios bancários. 

Na úl tirna fase do processo de expansão identificada por 

PENIDO DE FREITAS 1979-83/84 - a grande lucratividade das 

operações financeiras internacionais permitiu ao Banco do Brasil 

atender mais facilmente às solicitações do governo brasileiro para 

instalar dependências em paises do Terceiro Mundo com os quais 

pretendia estreitar relações diplomáticas. Devido à situação 

favorável o Banco pôde financiar essa expansão sem uma grande 

preocupação com um retorno imediato do investimento. Foram então 

instaladas dependências na Africa, mesmo mediante existência de 

parecer de avaliação econômico-financeira desfavorável, em paises 

corno Costa do Marfim, Gabão, Senegal, Marrocos e Tunisia. 

Segundo BAER93 , a captação de recursos externos se tornou o 

eixo principal do processo de internacionalização a partir de 1979, 

93 Mônica BAER, "A Internacionalizaçio Financeira no Brasil", pág. 61. 
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quando o desequil1brio externo que a economia brasileira vinha 

sofrendo desde meados da década alcançou seu limite critico. Isto 

se deu basicamente devido a três fatores: um aumento no déficit da 

balança comercial, causado pela deterioração nas condições do 

comércio internacional e o segundo choque do petróleo; um 

incremento importante das obrigações financeiras devido à alta das 

taxas de juros; e a dificuldade cada vez maior do Brasil para obter 

recursos nos mercados financeiros privados internacionais. 

Tanto a expansão como a atuação do BB nessa fase foram 

condicionadas pela estratégia da pol1tica econômica do governo 

brasileiro de financiar os desequil1brios do balanço de pagamentos 

com endividamento externo. Segundo PENIDO DE FREITAS94 , o Banco foi 

usado para financiar - diretamente ou através de participação em 

empréstimos sindicalizados - inúmeros projetos de investimento de 

empresas públicas induzidas a se endividar quando se agravaram os 

problemas do setor externo. Porém cita-se que essas operações eram 

altamente lucrativas para o Banco porque as condições financeiras 

dos empréstimos eram aquelas que vigoravam no mercado 

internacional. 

O processo de expansão do Banco do Brasil durou até 1984, 

quando então sua rede externa passou a contar com 45 agências, 27 

escritórios, três subsidiárias de controle integral e 12 

participações em consórcios bancários. 

94 Maria Cristina PENIDO DE FREITAS, "Bancos Brasileiros no Exterior: Expansllo, Crise e Ajustamento", 
pág.133. 
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PENIDO DE FREITAS identifica duas estratégias distintas no 

processo de internacionalização do Banco do Brasil: inicialmente 

adotou-se uma estratégia do tipo financiamento internacional, 

complementada por uma de apoio ao desenvolvimento do comércio 

exterior brasileiro. Na primeira fase de sua expansão internacional 

a estratégia de apoio foi preponderante. Porém, devido às 

alterações nas condições de liquidez da economia mundial e da opção 

governamental interna pelo crescimento com endividamento, a 

estratégia de financiamento externo suplantou a de apoio a partir 

da segunda metade dos anos 70. 

Visando se adaptar às novas condições do mercado 

internacional, o Banco do Brasil realizou de 1985 a 1988 um 

processo de reestruturação de sua rede externa. Nesse periodo, o 

Banco desativou algumas agências e modificou as caracteristicas 

operacionais de outras, mantendo em atividade as que apresentavam 

potencialidades de negócios. O resultado dessa reestruturação foi 

que o Banco passou em 1988 a contar com 41 dependências no 

exterior, entre agências, subsidiárias e escritórios. As poucas 

alterações desde então resultaram no quadro atual de 43 

dependências no exterior. 

I 

VI.3. A ENTRADA DO BARCO DO BRASIL NO MERCADO DE EUROBÕRUS 

A entrada do Banco do Brasil no mercado de eurobOnus faz 
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parte de um projeto, segundo VÁRIOS AUTORES95 , voltado para fazer 

o Banco conquistar espaço e se firmar como instituição sólida no 

contexto do euromercado. A estratégia traçada pela Áarea 

Internacional do Banco para a consecução desse objetivo se compõe 

basicamente de três etapas, quais sejam: 

numa primeira etapa o Banco participa em sindicatos de 

instituições que promovem lançamento de eurobônus de empresas 

brasileiras e latino-americanas, o que ele vem fazendo desde 

janeiro de 1992; 

- a segunda etapa consiste na emissão pelo Banco do Brasil de seus 

próprios eurobônus. Sua primeira emissão foi feita em abril de 

1992, num montante de US$ 200 milhões; com prazo de 3 anos. Uma 

segunda colocação foi feita em março de 1993, num montante de US$ 

100 milhões, pelo prazo de 5 anos; 

- a. terceira etapa consiste na atuação do Banco corno intermediário 

de companhias que têm condições de efetuar captações diretas. 

Esta estratégia vem orientando a atuação do Banco do Brasil 

no mercado de eurobônus desde sua estréia neste mercado em janeiro 

de 1992. Baseado nela será analisado a seguir o composto 

mercadológico do Banco para o produto financeiro eurobônus, com uma 

descrição das decisões envolvendo as variáveis principais. 

95 Revista EXAME, 24 (8), abril 92, "Os Baixotes vão fazer a festa", pág.30. 
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A entrada do Banco do Brasil no mercado de eurobônus partiu 

da identificação conjunta das grandes oportunidades existentes 

neste mercado e da necessidade de recursos provenientes desse tipo 

de captação por parte do Banco e de seus clientes. Assim, ao mesmo 

tempo em que identificou a necessidade de aproveitar as grandes 

perspectivas acessiveis às empresas que buscam o eurornercado para 

se fortalecer frente à concorrência tanto nacional corno 

internacional, o Banco identificou também a necessidade de seus 

clientes internos e externos que poderiam ser satisfeitas corno 

resultado dessa modalidade de captação de recursos internacionais. 

A introdução deste novo produto financeiro à vasta gama de 

atividades do Banco vem envolvendo várias áreas da empresa num 

intenso processo de aprendizagem, fundamental para a concretização 

de urna base de conhecimentos para a atuação neste sofisticado 

mercado. O composto mercadológico que aos poucos foi se 

desenvolvendo para as emissões de eurobônus do BB encontra-se em 

constante aperfeiçoamento. As principais variáveis envolvidas são 

examinadas a seguir. 

- Decisões de Planejamento e Desenvolvimento do Produto 

As caracteristicas técnicas do produto financeiro eurobônus 
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foram analisadas anteriormente neste estudo. As particularidades no 

que diz respeito à adoção deste produto por parte do Banco do 

Brasil se referem basicamente à natureza da instituição. O BB como 

instituição nova no euromercado precisará de um tempo para 

estabelecer sua credibilidade e construir uma imagem nos mercados 

de capitais internacionais. Assim, a aceitação por parte dos 

investidores e o retorno oferecido por seus titulas refletem esta 

necessidade, além de refletirem o risco soberano do Brasil junto à 

comunidade financeira internacional. 

As duas emissões realizadas até agora pelo Banco foram 

planejadas dentro de uma estrutura de prazos e retornos adequada à 

sua situação e sua imagem no contexto do eurornercado. As 

caracteristicas do produto ficam condicionadas à necessidade de o 

Banco conquistar espaço e adquirir credibilidade. 

Conforme foi ressaltado anteriormente, a decisão de 

introduzir o produto financeiro eurobônus no portfólio de produtos 

e serviços do Banco do Brasil resultou na elaboração de um projeto 

constituido basicamente de três etapas. Foi descrito em que 

consistia cada etapa; a seguir são relatados os passos efetivamente 

dados na consecução dos objetivos. 

PRIMEIRA ETAPA 

Desde sua primeira participação em janeiro de 1992 corno "co

rnanager" na emissão de eurobônus da Cia.Hering, o Banco do Brasil 
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compôs os sindicatos responsáveis pela emissão de 19 eurobônus 

brasileiros e latino-americanos. ~ apresentada a seguir, no quadro 

4, ·a relação de todas as participações do BB, com as respectivas 

datas, montantes, prazos e posições nos sindicatos. 

Quadro 4: Participações do Banco do Brasil em Emissões de Eurobônus 

Latino-Americanos. 

ISSUER LEAOER LAUNCHING AMOUNT TERM PARTICIPATION 

DATE (US$MM) (YEARS) POSITION 

CIA HERING ABNAMRO JAN/92 50 2 CO-MANAGER 

TELESP INDOSUEZ JAN/92 150 3 SENIOR CO-MANAGER 

CITIBANK CITICORP FEB/92 100 3 CO-LEAOER 

TELE BRAS SALOMON BROTHERS MAR/92 90 5 CO-MANAGER 

UNIBANCO CITICORP MAR/92 100 2 CO-MANAGER 

CVRD CITICORP APR/92 150 3 CO-MANAGER 

BANCO DO BRASIL BB/CSFB APR/92 200 3 JOINT-LEADER 

MULTIPUC SOCIMER APR/92 50 2.5 CO-MANAGER 

UNI BANCO CHASE APR/92 100 3 CO-MANAGER 

TELEBRAS SALOMON BROTHERS MAY/92 100 5 CO-MANAGER 

CEVA L CITICORP JUL/92 80 2.5 CO-MANAGER 

TELE BRAS MERRYLL UNCH SEP/92 100 5 CO-MANAGER 

BANCOCREMI MERRYLL LINCH NOV/92 50 3 CO-MANAGER 

SUDAMERIS PARIBAS NOV/92 70 2.5 CO-MANAGER 

IOCHPE-MAXION CREDIT L YONNAIS JAN/93 45 2,5 CO-LEADER 

PETROBRAS SALOMON/BB FEV/93 110 3 JOINT-LEAOER 

MULTIPUC BANQUE PARIBAS MAR/93 50 2,5 CO-MANAGER 

KLABIN JP MORGAN MAR/93 50 2,5 CO-MANAGER 

BANCO 00 BRASIL BB/CSFB MAR/93 100 5 JOINT ·LEADER 

Fonte: Ger&ncia de Operaç6es Externas, Relatório Interno, 14/04/93. 
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SEGUNDA ETAPA 

Conforme foi ressaltado anteriormente, a primeira emissão de 

eurobônus do:Banco do Brasil se deu em maio de 1992, envolvendo a 

colocação de titulas num montante de US$ 200 milhões, com prazo de 

3 anos. O BB atuou como "joint-leader", tendo como instituição 

financeira responsável pela montagem da operação o Credit Suisse 

First Boston Limited (CSFB). 

O CSFB é um grande nome no mercado de eurobônus. A revista 

EUROMONEY em sua edição de julho de 1992, à página 60, classificou

o como o número um em colocações de eurobônus no mercado, tendo 

inclusive citado a colocação dos titulas do Banco do Brasil como 

destaque entre as emissões do segmento de mercados emergentes. 

A atuação conjunta com o CSFB nessa emissão trouxe à equipe 

do Banco do Brasil uma grande bagagem de conhecimentos no que diz 

respeito ao processo de colocação de eurobônus no mercado. Essa 

experiência seria a base para a atuação futura do BB dentro do 

mercado, e ajudou muito a firmar a imagem do BB como instituição de 

importância dentro dos mercados emergentes. 

A segunda emissão de eurobônus do Banco do Brasil também foi 

liderada pelo Credit Suisse First Boston. Essa segunda tranche foi 

colocada em março de 1993, num montante de US$ 100 milhões, com 

prazo de 5 anos. 
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TERCEIRA ETAPA 

Evento importante nesta etapa foi a participação do Banco do 

Brasil como lider - juntamente com o Salomon Brothers ( "Joint 

Leadership BB-Salomon Brothers") -na operação de colocação deUS$ 

110 milhões em eurobônus da Petrobrás, prazo de dois anos, 

realizada em fevereiro de 1993. A Salomon Brothers é instituição 

tradicional no euromercado, com grande especialização em titules de 

mercados emergentes. 

- Decisões de Preço 

As decisões de "pricing" no que diz respeito à emissão de 

eurobônus envolvem um processo complexo, descrito anteriormente 

neste trabalho, na parte relativa aos procedimentos de emissão. 

A avaliação de demanda realizada na fase de "pre-market" é 

fundamental para definir o preço de emissão do titulo. O retorno 

aos investidores proporcionado pelo titulo precisa ser competitivo 

com os retornos de titules de prazo e risco semelhantes. Baseado 

numa análise do mercado, a instituição financeira de posse do 

mandato estima um spread aproximado (uma faixa de spread) a ser 

pago sobre o titulo livre de risco do Tesouro Americano de mesmo 

prazo. É com base nessa faixa de spread que são feitas as 

estimativas preliminares. 
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No momento da emissão é definido o spread exato, que somado 

à taxa do titulo do Tesouro Americano fornecerá o retorno (yield) 

oferecido pelo papel. Baseado nesses dados é então calculado o 

preço de emissão. 

A primeira emissão de eurobônus do Banco do Brasil, realizada 

em abril de 1992 num montante de US$ 200 milhões, teve corno 

principais caracteristicas: prazo de 3 anos (pay-date 19.05.92, 

vencimento 19.05.95), pagamento semianual de juros com cupom de 

9,5% a.a. e um preço de emissão de 99,83% do montante principal. 

Isto correspondeu a um spread de 395 pontos-base sobre o titulo 

livre de risco do Tesouro Americano de 3 anos (5,61% naquela data), 

resultando num yield de 9,56%. 

A definição, quando da abertura das transações, de um preço 

de emissão de 99,83%, significa que o titulo foi vendido no mercado 

primário com deságio de aproximadamente 0,17%, em função da 

avaliação de demanda por parte dos componentes do sindicato. Antes 

da quebra do sindicato o titulo só podia ser vendido a esse preço. 

Quando ocorreu a quebra do sindicato - oito dias depois do 

lançamento do titulo - começaram a valer os preços de "bid" e 

"offer", e o lider da operação se manteve responsável pela 

estabilização dos preços pelo prazo que achou necessário. A partir 

de então cornéçararn as transações no mercado secundário, quando os 

preços foram deixados livres para oscilar em função de oferta e 

demanda pelo titulo. 
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o lançamento da primeira tranche de eurobônus do BB foi 

considerado polêmico, segundo PINT096 , devido aos juros pouco 

atraentes decorrentes de variação inesperada no titulo equivalente 

do Tesouro Americano. Com a queda no retorno desse titulo e a 

manutenção do spread em 395 bp, o retorno oferecido pelo papel do 

Banco ficou pouco atraente, o que porém não comprometeu o sucesso 

final da operação. 

A segunda emissão de eurobônus do BB (segunda tranche) foi 

realizada em 23.03.93, num montante de US$ 100 milhões, por cinco 

anos (pay-date 14.04.93, vencimento 14.04.98), teve pagamento 

semianual de juros com cupom de 10,5% a.a. e um preço de emissão de 

99,625% do montante principal. Isto correspondeu a um spread de 545 

bp, com um "treasury" de 5,17%, resultando num retorno de 10,62%. 

O sindicato foi quebrado 2 dias após o lançamento. 

- Decisões Relativas aos Canais de Distribuição 

O sindicato de bancos organizado para a emissão é responsável 

pela colocação dos titulas junto aos investidores finais. Cada 

banco subscreve uma parcela da emissão e a coloca junto à sua base 

de investidores. O Banco do Brasil tem uma rede de distribuição 

composta pelas suas 43 dependências no exterior, através da qual 

ele atinge sua base de investidores. 

96 Celso PINTO, "Anúncio de regras mais rfgidas ajuda o BNDES a colocar USS 100 milhões.", Gazeta 
Mercantil, pág.23. 
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As listas dos bancos participantes nos sindicatos 

responsáveis pela colocação dos dois eurobônus do Banco do Brasil 

podem ser vistas nas cópias das capas dos dois "Prospectus" que se 

encontram nos anexos deste trabalho. Uma lista das dependências do 

Banco no exterior pode ser vista na cópia da peça publicitária do 

BB também nos anexos do presente trabalho. 

No que diz 

eurobônus do BB 

respeito aos investidores junto aos quais os 

foram colocados, BITTENCOURT97 destaca que o 

relatório do CSFB ao BB sobre a distribuição do eurobônus de US$ 

200 milhões pelo sindicato mostrou que 40% do papel ficou na 

Europa, 25% foi para a América Latina {e, desse total, 15% no 

México), 20% para a Ásia e 15% para os EUA. Na parte que coube ao 

próprio BB, 69,7% ficaram na Europa, 24,5% na América Latina e 5 1 3% 

na Ásia. 

A participação do Banco do Brasil como joint-leader na 

emissão de eurobônus da Petrobrás foi realizada em conjunto com a 

Salomon Brothers, poderoso colocador de papéis junto a investidores 

institucionais. A associação com a Salornon Brothers nessa operação 

teve corno aspecto central a transferência de "know-how" em todas as 

fases da operação, e - fator importante com respeito à distribuição 

- abriu a possibilidade de acesso ao segmento de investidores 

institucionais, somando-se às colocações a nivel de varejo junto a 

clientes do Banco no exterior. 

97 
Getúlio BITTENCOURT, Gazeta Mercantil Caderno Mercados, "Quem comprou os eurobônus do Brasil", 

pág.17. 
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- Decisões de Comunicação-Promoção 

As atividades de comunicação-promoção no que diz respeito aos 

eurobônus do Banco do Brasil são realizadas dentro do contexto de 

um Programa de Marketing da Área Internacional do Banco. O 

responsável pela administração desse programa é o Setor de 

Relacionamento com o Mercado, vinculado à Gerência de Operações 

Externas. O objetivo deste setor é participar ativamente no 

processo de inserção do BB como banco internacional na comunidade 

financeira mundial, através de ação permanente de relacionamento e 

marketing. 

As atividades principais de comunicação-promoção realizadas 

no âmbito deste Programa de Marketing em relação aos eurobônus do 

BB são: 

- anüncios em revistas de grande circulação com püblico-alvo 

definido, como Fortune, Euromoney, Latin Finance, Forbes; 

publicação de "Tombstones" (para divulgar emissões e 

participações) em sessões especiais (como "Bond Deals", por 

exemplo) de jornais e revistas nacionais e internacionais. Além das 

revistas especializadas, jornais como Gazeta Mercantil e Financial 

Times são os mais usados para essa finalidade; 

- confecção de "folders" (brochuras) promocionais para divulgaç~o 

do produto entre clientes e banqueiros, correspondentes ou não. 
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Essas publicações abrangem, na maioria das vezes, todos os produtos 

oferecidos pelo Banco; 

participação do Banco como "sponsor" (patrocinador) em 

seminários, conferências e eventos da espécie, onde se julga 

interessante a fixação da imagem do Banco junto a um determinado 

público. 

Os anúncios publicitários são feitos através de peça 

publicitária (promocional) ou de matéria, nos veicules de 

comunicação mais adequados. As matérias podem ser feitas pelo 

pessoal do Banco e retocadas pelos profissionais, ou jornalistas 

são enviados ao Banco para entrevistas e coleta de informações 

necessárias à elaboração da matéria. 

Estas e outras atividades de promoção e comunicação do Banco 

com o público são realizadas pela Área Internacional em conjunto 

com o departamento de marketing vinculado à Consultoria Técnica da 

Presidência do Banco. Todos os aspectos são analisados e todas as 

áreas envolvidas são consultadas no processo de criação e 

divulgação. 

As atividades do Banco no mercado de eurobônus têm sido 

amplamente divulgadas nas publicações especializadas da área. 

Alguns exemplos são apresentados nos anexos que se encontram na 

parte final do presente trabalho. 
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A participação do BB no segmento de mercado dos eurobônus, 

dentro da sua gama de atividades financeiras a nivel internacional, 

traz consigo uma série de desafios e vantagens. 

Uma das vantagens dessa atuação é que, conforme ressalta 

PARK~, o envolvimento neste mercado, onde predomina um alto grau 

de profissionalismo, expõe os nomes dos bancos perante a clientela 

internacional, tanto através de anúncios e publicidade como através 

dos contatos e transações com outras instituições participantes do 

mercado. 

Ao se inserir neste ramo de atividade, o Banco passa a 

concorrer com as demais instituições pela ampliação de sua fatia de 

mercado, conquistando um maior espaço de atuação nos mercados de 

capitais internacionais para si próprio e para a economia 

brasileira, adquirindo "know-how" e atendendo melhor às demandas de 

seus clientes internos e externos. 

A participação do Banco tem se concentrado no segmento dos 

chamados Mercados Emergentes ("Emerging Markets"). Esta parcela do 

mercado de eurobônus abrange paises em desenvolvimento retornando 

aos mercados internacionais de capitais. Tem caracteristicas de 

98 Yoon PARK, "International Banking in Theory and Practice", pág.16. 
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alto risco e alta rentabilidade (alto "yield"). Nesta categoria 

estão incluidos paises da América Latina - como Argentina, Brasil, 

México, Venezuela, Equador, Peru, Panamá - e outros como Polônia, 

Marrocos, Nigéria, Filipinas e Argélia. 

O BB atingiu, entre janeiro e agosto de 1992, a décima-nona 

posição entre os bancos lideres de sindicatos de colocação de 

eurobônus latino-americanos, como pode ser visto no quadro abaixo. 

Quadro 5: Bancos Lideres de Sindicatos de Colocação de Titulas. 

Rank Nome lssues Amount % 

1 Citicorp 20 610.33 10.A5 
2 Chase Manhattan 19 581.90 9.96 
3 Credit Suisse/CSFB 17 381.7A 6.53 
A JP Morgan 15 377.80 6.A7 
5 Le~man Bros 11 332.82 5.70 
6 Merrill Lync;:h 7 331.33 5.67 
7 Bear Stearns 11 286.31 A.90 
8 Swiss Bank Corp 15 285.1A A.88 
9 ABN-Amro Bank 7 266.07 A.55 
10 Bankers T rust 9 231.32 3.96 
1 1 Dresdner Bank 8 226.92 3.88 
12 Morgan Stanley 6 1 AA.17 2.A7 
13 Paribas 5 127.00 2.17 
lA Banco de Santander 5 123.A7 2.11 
15 Credit Lyonnais 2 120.00 2.05 
16 Salomon Bros·lnc A . 115.83 1.98 
17 Banco Frances del Rio de la Plata 5 111.90 1.92 
18 Yamaichi 3 85.00 l.A5 
12 Banco do Brasil 3 Z3_.86 1.26 
20 Ban~ue lndosuez 3 69.68 1.19 

Fonte: lnternat;onal F;nanc;al Rev;ew, September 1992. 
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Voltando ao que foi ressaltado no inicio deste estudo, no que 

diz respeito à dualidade de relações presente na atividade 

bancária, ao participar do mercado de eurobônus o Banco está 

atuando junto a dois públicos-alvo distintos: 

- o BB EMITINDO EUROBÔNUS: de um lado o Banco está oferecendo aos 

investidores titulas que proporcionam um excelente retorno 

comparado às taxas praticadas no mercado internacional. Obviamente 

este alto retorno é resultado do alto risco percebido pelos 

investidores, principalmente devido ao alto "risco Brasil" (risco 

soberano), reflexo da instabilidade politica e econômica do Pais. 

Mas a percepção desse risco não é tão forte entre os investidores 

que conhecem a história do Banco e sua solidez. Esse alto retorno 

corresponde no outro extremo ao alto custo para o Banco da captação 

desses recursos, o que não supera as vantagens envolvidas nesta 

modalidade de captação, conforme será discutido adiante. De outro 

lado, o Banco está atendendo a uma patente necessidade de seus 

clientes internos por recursos de médio e longo prazos, na medida 

em que repassa esses recursos internamente via Resolução 63. 

- O BB COMO INTERMEDIÁRIO EM CAPTAÇÕES: ao participar da colocação 

de eurobônus de empresas brasileiras o Banco está prestando um 

serviço importante a essas empresas, dando credibilidade a essas 

operações na medida em que vem se tornando um grande nome no 

mercado, especificamente nos mercados emergentes. Em contrapartida, 

além da receita resultante dessas operações, o Banco se beneficia 

de uma reciprocidade com os demais agentes no mercado. 
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REBOUÇÀS~ dá ênfase ao ganho dos clientes internos e 

externos dos bancos brasileiros atuando no mercado de eurobônus. 

Segundo essa autora, os clientes externos ganham com a 

possibilidade de aplicar recursos a taxas que superam em grande 

medida a taxa interbancária de Londres (Libor) e as taxas das 

Letras do Tesouro americano. Além disso, no mercado secundário 
' internacional a variação dos eurobônus de bancos tem sido positiva. 

O ganho dos clientes internos é basicamente com o alongamento 

dos prazos de créditos. REBOUÇAS100 salienta que em torno de 80% 

dos recursos captados por bancos são destinados a repasses de 

crédito via Resolução 63. Ainda como ganho dos clientes internos 

poderia-se computar os custos dos empréstimos, cuja tendência seria 

de redução, com a manutenção dos custos de captação e a queda das 

taxas de repasse. Há que se ressaltar que o tomador assume o risco 

cambial, o que, contudo não chega a ameaçar os beneficios dessa 

linha de crédito. 

A atuação do Banco do Brasil no mercado de eurobônus tem 

reflexos nas atividades e no desempenho da empresa como um todo. 

Entre os resultados concretos pode-se ressaltar: 

- expansão e consolidação da credibilidade institucional no mercado 

financeiro internacional; 

~Lucia REBOUÇAS, Gazeta Mercantil, "Boa vontade com os bancos brasileiros", pág.21. 

100 Id.,Ibid.,p.21. 
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- fortalecimento da posição do Banco frente aos seus concorrentes 

no mercado interno, na medida em que parte dos recursos captados é' 

usada para atender às necessidades de seus clientes por recursos de 

médio e longo prazos; 

- conquista de espaço entre as demais instituições participantes no 

mercado de eurobônus, aproveitando a taxa de retorno mais alta que 

tem a oferecer aos investidores internacionais. A desvantagem de um 

custo mais alto de captação resultante do alto risco se reflete 

numa vantagem competitiva (taxas melhores) dos titulas latino

americanos no mercado. 

Em conseqüência da globalização, mais especificamente dos 

avanços na tecnologia da informação, conforme foi ressaltado 

anteriormente, o Banco do Brasil passa a atuar no mercado 

secundário de eurobõnus num esquema de 24 horas, fazendo uso de 

suas agências em Nova Iorque, Londres e Tóquio (ou Singapura). Isto 

promove urna integração maior entre as diversas agências do Banco e 

possibilita urna atuação constante no mercado, aumentando o 

conhecimento sobre este e a lucratividade do Banco nas transações 

com eurobõnus. 

VI.6. O BB-EUROPA E A UNIFICAÇAO EUROPÉIA 

A unificação européia é um passo fundamental no caminho da 

globalização, especialmente no que diz respeito aos mercados de 
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capitais. Segundo RESNICK101 , algumas centenas de bancos e 

instituições financeiras na Europa já se fundiram, compraram 

participações umas nas outras, ou se associaram de alguma forma 

para realizar operações financeiras conjuntas, se preparando para 

a nova realidade que está se delineando no bloco europeu. Bancos e 

empresas do mundo inteiro estão se estabelecendo ou reestruturando 

suas atividades naquele continente em função das mudanças que estão 

sendo implementadas. 

O Banco do Brasil, visando se aproveitar das vantagens 

decorrentes da unificação européia, criou em fins de 1992 uma 

subsidiária integral em Bruxelas - o "Banco do Brasil ( Europe) 

S.A.". Essa subsidiária coordenará as ações das agências européias 

visando um melhor aproveitamento das oportunidades negociais no 

contexto da Europa unificada. 

Segundo PRAD0102 , a instalação da subsidiária não requereu 

nenhuma remessa de divisas por parte do BB para o exterior. A 

criação da subsidiária envolveu a conversão da agência de Bruxelas 

e o aproveitamento dos funcionários dessa agência. O Banco do 

Brasil operou uma mudança de status de sua representação em 

Bruxelas, passando a ter um banco com todos os direitos e 

responsabilidades de um banco europeu, inclusive do acesso ao 

redesconto, descaracterizando o risco Brasil de suas operações. 

101 Bruce G.RESNICK, Busin'ess Horizons, "The Globalization of World Financial Markets", pág.38. 

102 Maria Clara R.M.do PRADO, Gazeta Mercantil, "Banco do Brasil (Europe) S.A., em Bruxelas, deve ser 
inaugurado ainda e11 1992", pág.13. 
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PRAD0103 ressalta que, com o passar do tempo, dependendo da 

legislação para os bancos que vai surgir na Europa unificada, o 

Banco do Brasil (Europe) S.A. poderá crescer com a incorporação 

gradual das agências já localizadas no continente europeu - dez 

agências que :reúnem um capital calculado em US$ 250 milhões. 

VI.7. TENDiNCIAS DO MERCADO DE EUROBÔNUS 

RESNICK1~ ressalta que, enquanto continuar existindo 

vantagens tanto para tomadores como para investidores, o mercado de 

eurobônus se manterá como um grande segmento dos mercados de 

capitais internacionais. 

Segundo GALLANT105 , a direção futura do mercado de eurobônus 

vai depender de sua capacidade de atender às necessidades dos 

investidores, particularmente grandes instituições financeiras que 

administram portfólios de renda fixa. Os eurobônus são apenas uma 

entre várias oportunidades de investimento; eles exigem um alto 

nivel de sofisticação para serem administrados e têm 

caracteristicas de risco diferentes da maioria dos instrumentos 

concorrentes. O apetite dos investidores nos mercados de eurobônus 

vai depender portanto da habilidade dos emissores em levantar 

103 Maria Clara R.M.do PRADO, Gazeta Mercantil, "Banco do Brasil (Europe) S.A., em Bruxelas, deve ser 
inaugurado ainda em 1992", pág.13. 

1~ Bruce G.RESNICK, Business Horizons, "The Globalization of World Financial Markets", pág.37. 

105 Peter GALLANT, "The Eurobond Harket", pág.4. 
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financiamento em termos ao menos tão competitivos quanto aqueles 

disponiveis nos mercados de capitais de longo prazo nos seus 

próprios paises. 

No que diz respeito particularmente aos emissores com risco 

Brasil, foi ressaltado anteriormente que a credibilidade do Pais é 

fundamental para o bom desempenho das empresas brasileiras no 

mercado de eurobônus. O mercado é extremamente sensivel aos 

acontecimentos politicos e econômicos. No inicio de 1992 havia um 

certo otimismo devido principalmente à recuperação da imagem do 

Brasil junto ao sistema financeiro internacional após o inicio das 

negociações da divida externa. Com o advento da crise politica do 

governo Collor o mercado se contraiu, limitando as possibilidades 

de colocações de titulas brasileiros. 

Na segunda metade de 1992 houve uma saturação no mercado para 

eurobônus latino-americanos, que ocorreu, segundo WEBB1~, porque 

a grande lista de empresas latino-americanas aguardando para 

acessar o euromercado despertou a perspectiva de um excesso de 

oferta, esfriando o interesse dos investidores estrangeiros. Essa 

contração forçou os tomadores a oferecer condições mais atraentes 

no lançamento de seus bônus, expressas numa ampliação dos prêmios 

sobre as letras equivalentes do Tesouro dos EUA, o que equivaleu a 

um aumento nos custos de captação para aqueles que não poderiam 

esperar um momento mais favorável para suas emissões. 

1~ Sara WEBB, do Financial Times, em Gazeta Mercantil, "Cai interesse por bônus latino-americanos", 
pág.20. 

BIBLIOT':("' :\ P..ll. Ao BOEDECKER 
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Especificamente em relação ao Brasil, WEBB ressalta que o fator 

agravante dessa contração no mercado foi o escândalo Collor. 

Segundo CORRIGAN107 , apesar da volatilidade do mercado para 

eurobônus latino-americanos, o desempenho econômico relativamente 

forte da região nos últimos anos garantiu uma gradual redução nos 

prêmios sobre as letras do Tesouro americano. O excesso de oferta 

em fins de 1992 provocou um aumento substancial nas margens. Porém, 

essas margens maiores, revistas no inicio de 1993, começaram a 

atrair os investidores de volta ao mercado. 

O Banco do Brasil havia iniciado a preparação para a emissão 

de sua segunda tranche de eurobônus, com um prazo de 5 anos, quando 

eclodiu a crise pol1tica em 1992. Isto fez com que essa emissão -

assim como outras emissões de eurobônus brasileiros - fosse adiada, 

na expectativa de melhoras no cenário nacional. 

Em fevereiro de 1993 o Banco do Brasil retomou as negociações 

para viabilizar a colocação de seus eurobônus com prazo de 5 anos, 

aproveitando o clima favorável para emissões por parte dos paises 

emergentes. Tendo-se mantido a situação, o processo foi viabilizado 

e a colocação foi bem sucedida, conforme relatado anteriormente 

neste estudo. 

107 Tracy CORRIGAN, Financial Times, "Revival of investor interest in Latin America", pág.7. 
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CAPf~ULO VII - CONCLUSÕES 

São muitos os beneficios da atuação do Banco do Brasil no 

mercado de eurobônus - como pôde ser visto - tanto para o Banco e 

seus clientes como para o conjunto da economia brasileira. Nesse 

sentido, é necessário que se defina mais claramente na estratégia 

do Banco a importância e o papel que sua atuação nesse mercado tem 

a desempenhar nas atividades da empresa como um todo. O aprendizado 

vem se concretizando com muita rapidez, o Banco vem adquirindo uma 

respeitável posição dentro do mercado, e há necessidade de muito 

profissionalismo para que se possa atingir um nivel mais adequado 

de recursos humanos e materiais, compativel com os altos padrões 

internacionais. 

A credibilidade do Brasil nos mercados financeiros 

internacionais é uma variável politica-macroambiental de 

fundamental importância para o desempenho das empresas brasileiras 

dentro do mercado de eurobônus. Por mais que cada agente em 

particular tenha um bom desempenho e atue com profissionalismo, os 

resultados estarão sempre parcialmente comprometidos se a 

conjuntura politico-econômica do Pais como um todo se mantiver 

desfavorável. Isto vale especialmente para o dificil momento de 

indefinição que se está vivendo no Pais, e que tem caracterizado o 

ambiente politico-econômico ao longo dos últimos anos. 

A componente de risco soberano que entra na avaliação de 
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cada operação de emissão de titulas - o risco Brasil - e que 

aumenta sensivelmente os custos de captação dos recursos, é função 

do nivel de estabilidade politica e da conjuntura econômica do 

Pais. Todo progresso que venha a ser feito a nivel interno se 

repercutirá imediatamente no sentido de facilitar as atividades de 

empresas e instituições financeiras brasileiras nos mercados 

financeiros internacionais. 

A perspectiva é de que o mercado de eurobônus vai continuar 

se expandindo e oferecendo grandes possibilidades inovações, 

associações com outros bancos, entre outras aos novos 

participantes que se organizarem de acordo com os elevados padrões 

internacionais. 

Foi ressaltado que uma parcela substancial dos recursos 

captados através de eurobônus é repassada ao mercado interno sob a 

forma de empréstimos, via Resolução 63. No que diz respeito aos 

recursos repassados pelo Banco do Brasil, especial atenção deve ser 

dada à qualidade dos créditos, enfatizando-se análises de risco de 

acordo com critérios técnicos mais rigorosos , no sentido de: 

- evitar repasses a empresas com situação financeira comprometida; 

- utilizar os recursos para melhorar o perfil de endividamento de 

boas empresas; 

- dar prioridade a empresas com bons projetos de investimento. 

O bom desempenho do Banco do Brasil no mercado de eurobônus 

se reflete num melhor atendimento às necessidades de seus clientes, 
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tanto internos quanto externos. Conforme foi visto, os clientes 

externos são beneficiados pela possibilidade de aplicar recursos a 

taxas bem mais altas do que aquelas praticadas nos mercados 

financeiros internacionais. E os clientes internos têm como maior 

vantagem a ·possibilidade de acesso a recursos de médio e longo 

prazos em condições mais favoráveis do que aquelas vigentes a nivel 

interno no Brasil. 

Algumas atividades de marketing interno precisam ser 

desenvolvidas para divulgar no Banco do Brasil como um todo o papel 

da GEREX - Gerência de Operações Externas - e seu desempenho no 

mercado de eurobônus, assim como os beneficios dessa atuação. A 

GEREX é a gerência responsável pelas emissões de eurobônus, além de 

todas as transações e contatos envolvendo a negociação desses 

titulas. É de grande importância o conhecimento das atividades do 

Banco neste mercado e o apoio por parte das outras áreas. 

A atuação do Banco do Brasil no mercado de eurobônus 

representa a base para uma expansão e sofisticação em suas 

atividades internacionais, e pode ser o passo inicial na sua 

incursão no ramo de banco de investimento, onde poderá vir a 

trabalhar com fusões e aquisições e "corporate finance" a nivel 

internacional. 

" . \,I 
\' 

As atividades de banco de investimento vêm sendo exploradas 

por vários bancos de grande porte ao redor do mundo, e têm sido 

responsáveis por uma parcela razoável dos ganhos desses bancos. Há 

I ~"'· 
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urna clara tendência de expansão dentro dessa área dos serviços 

financeiros. O rnarketing desse tipo de serviços por grandes bancos 

é facilitado pelo fato de estes já possuirern fortes relações com 

clientes potenciais para serviços de bancos de investimento. O 

Banco do Brasil tem estrutura e potencial para se empenhar nesse 

tipo de atividades, e vem construindo os fundamentos para essa 

atuação, principalmente através de seu bom desempenho no 

eurornercado. 
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PROSPECTUS 

U.S.$200,000,000 

L __ "- ~- -s,· .. s~iicQoO-s~s;L_L~~-----
Banco do Brasil S.A. 

(incorporated in Brazil with limited liability) 
acting through its Grand Cayman Branch 

91/2% Bondsdue 1995 

The issue price of the Bonds is 99.83 per cent. of their principal amount. 

Interest on the Bonds is payable semi-annually in arrear on November 19 and May 19 in each year, 
commencing on November 19, 1992. Payments on the Bonds will be made without deduction for or on 
account of Brazilian or Cayman Islands taxes as described under "Description of the Bonds-Taxation". 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled, the Bonds will be redeemed at their principal amount 
on May 19, 1995. The Bonds are subject to redemption in whole, at their principal amount, plus accrued 
interest, ~t the option of the Issuer at any time in the event of certain changes affecting taxes of Brazil or the 
Cayman Islands as described under "Description ofthe Bonds-Taxation". 

Application has been made to list the Bonds on the Luxembourg Stock Exchange. 

The Bonds will initially be represented by a temporary Global Bond, without coupons, which will be 
deposited with a common depositary on behalf of Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels 
office, as operator of the Euroclear System ("Euroclear") and CEDEL S.A. ("Cedel") on or about May 19, 
1992 (the "Closing Date"). The temporary Global Bond will be exchangeable for definitive Bonds (i) in bearer 
form in the denominations ofU.S.$1,000, U.S.$10,000 and U.S.$100,000 each with coupons attached ("Bearer 
Bonds") not earlier than 40 days after the Closing Date upon certification as to non-U.S. beneficiai ownership, 
or (ii) in the case of Bonds sold pursuant to Section 4(2) of the U.S. Securities Act of 1933, or Rule 144A 
thereunder, only, in registered form ("Registered Bonds") in the amount ofU.S.$1,000 or integral multiples 
thereof, on or promptly after the Closing Date. 

Credit Suisse First Boston Limited Banco do Brasil S.A. 

Banque Indosuez Citicorp Investment Bank Limited 

Deutsch- Südamerikanische Bank AG J.P. Morgan Securities Ltd. 
- Dresdner Bank Group-

Salomon Brothers International Limited 

Chase Investment Bank Limited 

Pactuai Overseas Corporation 

Bear, Stearns International Limited 

Credit Lyonnais Euro-Seclirities Ltd 

Garantia Banking Limited 

OBSA International, Inc. 

Lehman Brothers lnternational 

ABN AMRO Bank N.V. 

Commerzbank Aktiengesellschaft 

First Interstate Capital Markets Limited 

Kidder, Peabody International 
IJmited 

Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. 
Gnmd Cayman Bnmcb 

The date of this Prospectus is May 5, 1992 
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U.S. $1 00,000,000 

Banco do Brasil S.A. 
(incorporated in Brazil with limited liability) 

acting through its Grand Cayman Branch 

10112% Bonds due 1998 
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The issue price of tbe Bonds is 995/s per cent. of their principal amount plus accrued interest, if any. 

Interest on tbe Bonds is payable semi-annually in arrear on October 14 and April 14 in each year, 
commencing on October 14, 1993. Payments on the Bonds will be made without deduction for or on account 
ofBrazilian or Cayman Islands taxes as described under "Description ofthe Bonds-Taxation". 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled, the Bonds will be redeemed at their principal amount 
on April 14, 1998. The Bonds are subject to redemption in wbole, at their principal amount, plus accrued 
interest, at the option of the Issuer at any time in the event of certain cbanges affecting taxes of Brazil or the 
Cayman Islands as described under "Description of tbe Bonds-Redemption and Purchase". 

Application bas been made to list the Bonds on tbe Luxembourg Stock Exchange. 

The Bonds wil1 initially be represented by a temporary global Bond, witbout coupons, whicb will be deposited 
with a common depositary on bebalf of Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels office, as 
operator of tbe Euroclear System ("Euroclear") and Cedel S.A. {"Cedel") on or about April 14, 1993 (the 
"Closing Date"). The temporary global Bond wil1 be exchangeable for definitive Bonds (i) in bearer form in 
tbe denominations of U.S.$1,000, U.S.$10,000 and U.S.$100,000 each witb coupons attached ("Bearer 
Bonds") not earlier than 40 days after tbe Closing Date upon certification as to non-U.S. beneficiai ownersbip, 
or (ü) in tbe case of Bonds sold pursuant to Section 4(2) of the U.S. Securities Act of 1933, or Rule 144A 
thereunder, only, in registered form ("Registered Bonds") in the amount of U.S.$1,000 or integral multiples 
thereof, on or promptly after the Closing Date. Registered Bonds so1d pursuant to Rule 144A may be 
represented by a global Registered Bond deposited with a custodian for, and registered in tbe name of, The 
Depository Trust Company ("DTC"). 

Credit Suisse First Boston Limited 

Bear, Stearns Intemational Limited 

ABN AMRO Bank N.V. 

Paribas Capital Markets 

Deutsche Bank AG London 

Lehman Brothers Intemational 

Banco do Brasil S.A. 

Salomon Brothers lntemational Limited 

Banque lndosuez 

Chemical Investment Bank Limited 

Kidder, Peabody lntemational 
Limited 

Nomura Intemational 

Socimer Intemational Bank Limited, Nassau, Bahamas 

The date of this Prospectus is April 13. 1993 
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US$200,000,000 

(por intermédio de sua agência em Grand Cayman-B.W.I.) 

91
/ o/o Bonds com vencimento em 1995 
2 

Joint-Leaders 

Credit Suisse First Boston Liínited · Banco do Brasil S.A. 

Banque lndosuez 
Deutsche-Südamerikanische Bank AG 

-~ Blnk Group -

Co-l.eaders 

Citicorp lnvestment Bank Limited 
.J.P.Morgan Securities Ltd. 

Salomon Brothers lnternational Limited 

Senior Co-Managers 

Chase lnvestment Bank Limited Lehman Brothers lnternational 
Pactuai Overseas Corporation 

ABN .AMRO Bank N.V. 

Commerzbank Aktiengesellschaft 

Co-Managers 

First lnterstate Capital Markets Limited 

Kidder, Peabody lnternational 

Bear, Stearns lnternational Limited · · 

Credit Lyonnais Euro-Securities Ltd. 

Garantia Banking Limited 

OBSA lnternational, Inc. 

Unibanco-União de Bancos Brasileiros· S.A. 
Gr.nd ~ llllnc:h 
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Theleadi••g 
Braz i~ .. 

~orce ---_.._.-

Banco do BrasU Wghllghts 
(12.31.91) 

US$ million 
Total assets* 69,718.8 
Loans* 54,858.2 
Deposits* 21,242.9 
Shareholders equity 4,670.7 
Share capital 630.4 
Net income 252.0 
Dividends distributed 69.6 

• includes foreign branches and wholly-owned 
subsidiarias 

H ISTO RV 
Ever since Banco do Brasil became 
the country's first bank in 1808 it has 
been Brazil's leading force in com
marcial banking. In 1888 it initiated 
the first lines of agricultura! financing; 
in 1937 it introduced specialised rural 
credit through its Agricultura! and 
Industrial Credit Division and after the 
Second World War it was a major 
participator in the creation of the 
National Steel and lron Company 
(CSN), considered a landmark in 
Brazilian industrialisation. 

Having operated overseas for more 
than 50 years, the Bank has now 
established itself as one of the most 
sought after advisers to investors, 
businesses and foreign governments 
needing comprehensive information 
about Brazil's extensiva regions and 
industries. 

Banco do Brasil is also Latin Amer
ica's largest retail and commercial 

bank, with 
r--------------------------------------, someUS$70 

FOREX - trade and finance operations. ~ billion in ! assets. With 
4,700 
branches in 
the country 
and around 
the world, it 
has a strong 
expertise 
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Banco do Brazil 
market share 

and a large client 
base in ali indus
tries. 

BUSINESSOF 
THE BANK 
The Bank is 
involved in ali 

areas of com
marcial and retail 

banking, including 
the local capital 

markets, financing 
and investments, the 

gold market, leasing, 
insurance brokerage and 

the administration of credit 
cards. lt has also been 

assisting the govemment in the 
placement of securities relating to pri
vatisations. 

lts intricate understanding of the 
country's industries also emanates 
from the Bank's equity holdings in 
17 4 Brazilian corporations. Those 
companies are involved in a wide 
range of industries including chemi
cals and petrochemicals, textiles, 
steel and iron. The bank is also the 
biggest provider of agricultura! credit, 
having a 70 per cent share of this 
market. 

Banco do Brasil's expansion plans, 
both in and out of Brazil are sup
ported by a strong financiai base. 
The Bank's consolidated results for 
the year ending December 31, 1991 
showed a net profit of $252 miflion, 
with deposits of $21.24 billion anda 
$54.858 billion loan portfolio. 

Banco do Brasil's strategy for the 
1990's is to expand its activities in 
the international financiai markets 
through an integrated overseas net
work of 40 branches in 32 countries. 
The bank has invested $1.8 billion in 
its foreign branches and this year 
established a new subsidiary, Banco 
do Brasil Europe. Headquartered in 
Brussels, the new office will bring 
together its 12 European agencies to 
qualify as a European Community 
bank and consolidate relations with 
Brazil's commercial partners in 
Europe - the country's main export 
market. 

lts international division has total 
assets of $11.93 billion, a $11.26 bil
lion loan portfolio, $5.31 billion on 
deposit, $2.45 billion in capital and 
reserves and retained earnings of 
$649 million. 

TRADE FINANCE 
Banco do Brasil is the country's 
largest foreign exchange operator 
with a 24 per cent share of Brazil's 
$50 billion market. lts strength in this 
field is yet another example of its 
continuing growth as a leading inter
national commercial bank. In the last 



financing year the Bank's export and 
import finance transactions respec
tively accounted for 16.1 per cent and 
18.2 per cent of ali Brazilian trade 
deals involving foreign exchange. 
Total volume of Banco do Brasil's for
eign exchange transactions relating 
to exports and imports was $3.5 bil
lion in 1991. 

Banco do Brasil's other trade 
financing products include export 
notes to match the hedging needs of 
importers with the funding needs of 
exporters. 

INTERNATIONAL CAPITAL 
MARKETS 
Banco do Brasil became one of the 
most successful Brazilian issuers of 
Eurobonds this year with the offering 
of E200 million three-year notes in 
April with the lowest yields yet 
achieved by any Brazilian bank. The 
attractive pricing reflects the strong 
appetite in the market for Banco do 
Brasil paper and investor's percep
tion of the Bank as one of Latin 
America's biggest financiai institu
tions and a growing international 
banking force. Banco do 

most important Brazilian companies, 
including large offerings by Telebras, 
Petrobras and CVRD. lt was also a 
co-underwriter in the country's first 
ADR offering by Aracruz Celulose. 

The Bank's international division is 
concluding a project to provide hedg
ing to its clients through the estab
lishment of links with the Chicago 
Mercantile Exchange. Offering 
futuras and options on commodities 
is expected to become one of the 
bank's most popular products for its 
agricultura! clients. 

lts diversification of products and 
services doesn't stop at derivativas. 
Banco do Brasil recently pioneered a 
new product called Live Gold, or 
Ouro Vivo, a series of 1 O gram and 
20 gram gold coins with the Banco do 
Brasil guarantee for the small 
investor. 

Also, in conjunction with Visa it last 
year launched the first internationally
accepted Brazilian credit card and 
has also become the first Brazilian 
bank to issue its own traveller's 
cheques. 
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Banco do BrasU 
Presldent's Offlce 

SBS • Ed Sede 111 • 20th floor 
CEP 70073·900 Brasllla (DF) 

BRAZIL 
· Tel: 55 61 212 2465 and 212 2490 

Fax: 55 61 223 0156 

LONDON 
134 King Street 

PO Box 131 
• London EC2Y 8ES 

UK 
Tel: 44 71 606 7422 
Fax: 44 71 606 2877 

Banco do Brasil Europe 
BRUSSELS 

Rue Capitaine Crespel 214 
. B-1050 

Brussels Belgium 
Tel: 32 2 511 6500/ 511 9064 

Fax: 32 2 511 9185 

Brasil is considered by 
investors to have a low 
risk profile because of its 
ex1ensive dollar assets 

·oversea.s presence 

abroad. lt has also estab- Abidjan 
Amsterdam 

lished a reputation as a 
reliable issuer. 

Aside from improving its 
own liabilities, the bank 
continues to be a major 
force in assisting other 
Brazilian companies 
wanting to access the 
international Eurobond 
and commercial paper 
markets, as well as over
seas equity markets. 

Banco do Brasil surged 
ahead in its activity in the 
international capital mar
kets this year, through the 
issuance of its own 
Eurobond and by being : 
one of the most active co
managers in a stream of 
Brazilian offerings. Since 
January, it has partici
pated in almost $1.4 bil
lion worth of Euronote 
and commercial paper 
issues by some of the 

Assuncion 
Barcelona 
Beijing 
Bogota 
Brussels 
Buenos Aires 
Caracas 
Chicago 
Ciudad dei Este 
Grand Cayman 
Hamburg 
Hong Kong 
La Paz 
Lima 
Lisbon 
London 
Los Angeles 
Madrid 
Manama 
Mexi co 
Miami 
Milan 
Montevldeo 

~ . . 

Nassau 
NewYork 
Panama 
Paris 
Porto 
Quito 
R o me 
Santiago 
San Francisco 
Singapore 
Stockholm 
Tokyo 
Toronto 
Washington 
Zurich 

SUBSIDIARIES: 
Banco do Brasil AG 
Vienna 
BB Leaslng Co Ltd 
Grand Cayman 
Brasllian Amerlcan 
Merchant Bank (BAMB) 
Grand Cayman 
Banco do Brasil Europe 
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Sponsorsblp statement 

# BANCO DO BRASIL 

A PRIME 
POSITION 
Banco do Brasil 
increased its 
participations in 
international 
capital markets 
last month_ when it 
co·lead managed a 
$110 million two 
year bond issue by 
the country's oil . 
utility, Petrobras. 

166 Euromoney I March 1993 

e deal has been hailed 
as the Euromarket ice
breaker Brazilian 

companies have been waiting 
for, following the problems in 
accessing the market during 
the political upheavallast year. 

Petrobras's deal was so 
successful that it broke . 
syndicate half an hour after its 
launch on February 17. The 
bonds, with a semi-annual 
coupon of 8.875 per cent, 
were issued at a spread of 
490 basis points over 
comparable Treasuries. lts 
launch price was 99.798 and 
the bonds have a yield to 
maturity of 8.99 per cent. 

Other Brazilian companies 
were relying on Banco do 
Brasil and the other co-lead 
manager Salomon Brothers to 
successfully bring Petrobras 
to market so as to assure a 
window of opportunity had 
once again opened in the 
euromarket and also to 
establish a pricing 
benchmark. 

The Petrobras bonds were 
snapped up immediately by 
investors, thus signalling 
strong demand for two-year. 
paper from blue-chip Brazilian 
issuers. 

Banco do Brasil's 
involvement in the syndicate 
was crucial to the success of 
the deal. Banco do Brasil is 
known for its retail strength, 
being Latin America's biggest 
bank with over 4,600 
thousand branches withil'l 
Brazil and 43 units, 
subsidiarias or representativa 
offices in 32 countries around 
the world. 

lts strength among retail 
investors perfectly 
complemented Salomon's 
wholesale investment bankirig 
network. 

Together they were able to 
tap the widest possible 
investor base, sell the bonds 
to European, Latin American. 
United States and Asian 
investors and get a good price 

for the issuer. 
Banco do Brasil's 

management of the deal also 
reflects the increasing 
importance the bank is 
placing on the development of 
its international capital 
markets activity. 

lts involvement in 
international capital markets is 
a relatively recent addition to 
its core activities, but the 
bank's size and its intimate 
knowledge of and contact 
with every industry in Brazil, 
coupled with its international 
branch network, has made it 
one of the most sought-after 
syndicate members. 

"In the last year we have 
participated in 16 Eurobond 
issues," said Ricardo 
Paranhos, team coordinator in 
the Bank's international 
division. "Capital markets is 
very important to us in our 
quest to develop new areas of 
business to complement our 
traditional business areas." 

Banco do Brasil has for 
many years been Brazil's 
biggest trade-finance bank 
and foreign exchange 
operator. lt continued to hold 
its number one position in 
1992 by snarling 18.1 per cent 
of that market, totaÜing 
US$17.1 billion.The Brazilian 
foreign exchange market has 
achieved US$58 billion. 

lts trade-finance and 
foreign exchange prowess not 
only bolsters its growing 
international banking business 
but also puts it in a prime 
position to reap huge benefits 
from the Mercosul free-trade 
agreement currently in the 
final stages of negotiation 
between Brazil, Argentina, 
Uruguay and Paraguay. 

Banco do Brasil is also the 
only Brazilian bank which has 
branches in ali four countries 
involved in Mercosul. This, 
combined with its leading 
market share in trade, 
agricultura, foreign exchange 
and commercial and retail 
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banking, positions Banco do 
Brasil as the Latin American 
bank with the most to gain 
from the free trade agreement. 

Realising the potential for 
huge gains, Banco do Brasil is 
now planning to increase its 
activity in operations which 
stand to benefrt the most 
when Mercosul is in place. 

lt is also rapidly expanding 
its derivativas activities. 
Banco do Brasil has been 
actively involved in interest 
rate and currency derivativas 
for some time as part of its 
own risk management 
strategy. lt is now offering the 
expertise it has built up in this 
new area to·its customers 
who also require hedging 
instruments. 

With such a large 
agricultura customer base -
Banco do Brasil's inception in 
1808 was baseei on providing 
tines of credit to agricultura 
and it now has 70 per cent of 
that market - it is also 
developing methods by which 
it can offer its agricultura! 
business customers with 
hedges against movements in 
commodities such as soy 
beans and coffee. 

Banco do Brasil has also 
become one of the first ports 
of call for international 
investors seeking information 
about investment 
opportunities in the country. 
lts intricate understanding of 
Brazilian businesses and 
industry sectors comes not 
just from being Brazil's oldest 
bank with 185 years of 
experience in banking. lt also 
gleans another important 
insight into Brazilian business 
from the fact that it is itself an 
equity investor in 17 4 Brazilian 
corporations spread 
throughout a wide range of 
industries. 

Banco do Brasil is itself 
considered a low-risk 
investment because of its 
considerable dollar assets 
abroad and also because it 



PRODUCTS ANO SERVICES 

Current Account 

ADR 

Foreígn Exchange 

CredrtCard 

Letter of Credrt 

Deposlt Receipt 

Gold-check 

Collections 

Commercial paper 

Buying/Selling Bonds 

Call Accounts 

Correspondent Banking 

lnvestment Fund Shares 

Securities Custody 

Debt Ttading 

Time Deposits 

Forfait Discount 

Eurobonds 

Eurocheque 

Financiai lnvestments 

Forward Rate Agreements 

Futuras and Options 

lnformation Disclosure 

lnternational Leasing 

Credrt Unes 

loan Syndícation 

Back-to-Back Operations 

Money Orders 

Overdraft 

Gold Savings Account 

Guarantees 

Private Banking 

Process Agent 

Securitization!Participation 

Privatization Bonds 

Travellers cheques 

implements intensiva risk 
inanagement operations. 
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1991 to $114.16 million in 
1992. 

lt's strict policy of analysing 
intemalloans has 
substantially improved 
domestic loan default rates. 
Banco do Brasil has become 
more selective with its 
domestic loan portfolio, thus 
significantly towering default 
ratas. 

Banco do Brasil ended 1992 
with a net profrt of $446.7 
miflion from $252 million in 
1991, on total consolidated 
assets of $65.69 biflion. Loans 
in 1992 amounted to $27.8 
billion and deposits $14.47 
billion. 

Shareholders equity jumped 
from $4.67 billlon in 1991 to 
$6.17 billion in 1992 and 
dividends distributed 
increased from $69.6 mlllion in 

Banco do Brasil is now 
looking forward to an even 
better year in 1993. 

• BANCO DO BRASIL 
The results have reaped 

rewards on the bottom tine. 
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CONTACT ADDRESSES 

HEADOFFICE 

Brasilia 
SBS Ed Sede 111 - 20th floor 
CEP- 70073-900 
Brasilia - DF Brazil 
Tel: (5561) 212 2465 
Fax: (5561) 223 0156 

EUROPE 

BB Europe 
Rue du Trone 14-16 
1050 
Brussels, BELGIUM 
Tel: (322) 511-6500,9064 
Fax: (322) 511-9185 
Swift: BRASARBA 

London 
34 King Street, PO Box 131 
London EC2V 8ES ENGLAND 
Tel: (4471) 606-7422 
Fax: (4471) 606-2877 
Swift: BRASGB2L 

UNITED STATES 

NewYork 
550 Fifth Avenue 
PO Box4449 
New York, NY 1 0036 USA 
Tel: (1212) 626-7000 
Fax: (1212) 626-7045 
Swift: BRASUS33 
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