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O alongamento das operações, a 
quitação ou até mesmo a redução do 
prazo de pagamento das operações pode 
trazer importantes benefícios, se cui-
dadosamente analisados os contratos. 
No caso dos financiamentos longos, 
por exemplo, a portabilidade pode ser 
interessante, pois mesmo que os juros 
sejam quase os mesmos, pode-se con-
seguir um prazo maior, melhorando o 
fluxo de caixa da empresa. 

A apresentação de garantias reais 
pode ser outro ingrediente interessan-
te para fortalecer o relacionamento 
com a instituição bancária e reduzir os 
juros, por efetiva redução do custo de 
inadimplência.

Até mesmo a comunicação à instituição bancária de que 
o seu cliente pretende a portabilidade, coloca esta própria 
instituição bancária na mesa de negociações, com o obje-
tivo de preservar a operação em sua carteira. Já é possível 
antever que este processo de negociação pode gerar frutos 
financeiros significativos. 

Por outro lado, o que aparentemente pode ser um be-
nefício, pode se tornar um ônus, caso o processo não seja 
conduzido com cautela. Em qualquer processo de negociação 
ou renegociação, os bancos podem propor venda de outros 
serviços e tarifas, sem consentimento do empresário, o que 
pode acarretar na perda de vantagem da taxa de juros menor. 

A dinâmica de transferência e portabilidade também pode 
ser um ponto preocupante, pois é uma operação complexa 
por morosidade e oportunismo da instituição bancária que 
está perdendo a operação de crédito.

Ainda uma análise criteriosa do contrato que se pretende 
renegociar é fundamental. Em alguns contratos de emprés-
timos e financiamentos é possível constatar cláusulas com 
cobrança de tarifas para liquidação antecipada, que devem 
fazer parte do processo de negociação para que não se torne 
uma surpresa indesejada.

Finalmente, para as empresas que simplesmente estão 
endividadas e não conseguem honrar seus compromissos junto 
aos bancos, é hora de ajustar o seu fluxo de caixa e buscar 
negociações que atendam suas possibilidades. Não tem sido 
poucas as oportunidades vivenciadas pelos profissionais do 
direito em que foi possível atingir os objetivos da empresa.

Enfim, parece um bom momento para a redução dos encar-
gos financeiros e, fatalmente, quem avançar nas negociações 
terá um bom ganho financeiro.

Temos vivido um paradoxo interessan-
te nas relações entre empresas e institui-
ções bancárias. Por um lado, a economia 
do país passa por uma desaceleração e 
diversas empresas que estavam com uma 
parcela significativa do seu fluxo de caixa 
comprometida com operações bancárias, 
estão com dificuldade de honrar seus 
compromissos bancários, uma vez que 
não estavam preparadas para a queda de 
seus próprios faturamentos.

Por outro lado, os juros em queda 
têm levado os diretores financeiros das 
empresas a estudar as atuais operações 
bancárias em curso na empresa, e a possi-
bilidade de renegociar os atuais contratos 
para redução dos custos com encargos. 

Não são poucas as empresas que, se enquadrando nestes 
dois descritivos, ou seja, que necessitam reduzir seus custos 
financeiros mensais e que tem bons índices de liquidez, 
buscam a solução deste binômio necessidade x possibilida-
de, gerando uma demanda significativa de negociação de 
contratos bancários.

Tenho vivenciado algumas operações desta natureza 
e recebido operações renegociadas que, mesmo em seu 
início, precisam ser renegociadas, uma vez que não foram 
feitas por bancas de advogados e o custo efetivo ao invés de 
reduzir, aumentou.

É indiscutível que a portabilidade bancária tem sido um 
dos mais eficientes instrumentos para este fim. Buscar um 
novo banco que aceite a portabilidade de uma operação 
bancária, com condições mais atrativas, tem seus benefícios 
claros. Em outras palavras, a portabilidade bancária permite a 
transferência do saldo devedor de uma instituição financeira 
para outra, passando a nova instituição financeira a ser a co-
bradora da fatura, mediante contrato assinado pelas partes, 
cujo teor deste contrato deve ser analisado com critério para 
que a operação não seja comprometedora.

Uma das vantagens iniciais é que, operando-se a portabili-
dade bancária, a empresa não está obrigada ao recolhimento 
de IOF. Esta é uma vantagem singela, mas real, dentre as 
vantagens reais e possíveis de redução de encargos com uma 
boa estratégia negocial.  

Em algumas oportunidades, a mudança da modalidade 
de empréstimo ou financiamento pode representar o ganho 
pretendido. Dependendo da modalidade e do prazo do em-
préstimo, qualquer pequena diferença nos juros pode ser 
significativa. 
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