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FINANÇAS

Ibovespa acumulou alta de 2,71% na semana passada

BANCOS

Padres italianos tornam-se banqueiros
Instituições ligadas à
Igreja emprestam
dinheiro com taxas
mais favoráveis
BLOOOMBERG NEWS
ROMA E PARIS

O padre Vincenzo Federico
normalmente reza com os fiéis
quando os tempos são difíceis.
Com a Itália se enterrando cada
vez mais na crise econômica, o
padre católico está se tornando
um conselheiro financeiro, ao invés de espiritual. Depois de ter sido fiador de um empréstimos de
10 mil euros (US$ 12,7 mil) para
uma família de quatro pessoas
este ano, ele passa as manhãs recebendo, sem interrupção, fiéis

em busca de ajuda semelhante.
“Hoje em dia, estou me sentindo como um banqueiro”, disse
Federico, 40, por telefone, de sua
aldeia medieval de Padula, no
Sul da Itália. “Em 15 anos de sacerdócio, nunca pensei que eu
acabaria fazendo isso.”
Em um momento em que a Itália, o país mais endividado da Europa, enfrenta a sua pior recessão
desde 1975, a igreja está intervindo
para ajudar os italianos com problemas financeiros, que recebem os
mais baixos seguros-desemprego
entre os 30 integrantes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os
desempregados recebem, no máximo, 40% de seus salários anteriores,
até o limite de mil euros por mês,

por um período não superior a seis
meses. Em comparação, na França,
os benefícios duram quase dois
anos e são de, no mínimo, 57% do
último salário da pessoa.
A menor das 325 dioceses da
Itália separou um mínimo de 15
mil euros para fiar empréstimos
bancários para os paroquianos. A
arquidiocese de Milão, a segunda
maior cidade do país, criou um
fundo que já tem 3,2 milhões de
euros, para o qual as pessoas podem contribuir pela internet.
A Conferência de Bispos Italianos vai se reunir em Roma de 23 a
26 de março para se comprometer
a fornecer mais dinheiro, segundo
Andrea La Regina, chefe de projetos sociais da Caritas, uma organização de caridade sediada na capi-

Citi Holding tem novo diretor
BLOOMBERG NEWS
NOVA YORK

O Citigroup, cujo maior acionista poderá em breve ser o contribuinte dos Estados Unidos,
transferiu o diretor financeiro Gary Crittenden para supervisionar
a unidade Citi Holdings que abriga US$ 850 bilhões em ativos que
o banco pretende vender. Crittenden, de 55 anos, é ex-diretor financeiro da American Express, e
ingressou no Citigroup em março
de 2007. Será substituído pelo diretor do setor bancário internacional, Edward “Ned” Kelly, também de 55 anos, que ingressou na
companhia em fevereiro de 2008
vindo do Carlyle Group, informou o Citigroup na sexta-feira.
O anúncio “faz pensar em uma
semi-aposentadoria para Crittenden em oposição a uma saída for-

çada”, escreveu Jeffery Harte, analista da Sandler ÓNeill & Partners. O principal executivo do
Citigroup, Vikram Pandit, reduz
unidades que não têm ligação
com seus principais negócios
bancários e comerciais, a fim de
restaurar o lucro, após o prejuízo
recorde do ano passado de US$
18,7 bilhões. A Citi Holdings foi
criada em janeiro para gerenciar
as unidades de financiamento ao
consumidor, CitiFinancial, Primerica Seguros, e outras possivelmente não essenciais.
A substituição de Crittenden
aconteceu na mesma semana em
que o Citigroup nomeou quatro
novos membros do conselho, incluindo o ex-CEO do U.S. Bancorp,
Jerry Grundhofer, em uma reorganização administrativa induzida
pelo governo, depois que o presi-

tal. “Estamos pondo mais dinheiro
no cofrinho para atender à demanda das famílias que, até poucos meses atrás, nem sonhariam
em pedir ajuda”, disse La Regina.
“O Estado não está fazendo o que
deveria para proteger (as pessoas)
dos efeitos do desemprego.”
A taxa de desemprego da Itália
cresceu para 6,9% no quarto trimestre, o nível mais alto em mais
de dois anos, informou o Instituto
Nacional de Estatística (Istat). A
demanda por seguro-desemprego
disparou 46% nos primeiros dois
meses de 2009 em relação ao mesmo período de 2008, disse esta semana o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) italiano.
A Caritas serve de intermediária entre as paróquias e o Banca

Etica, instituição de crédito criada
há dez anos em Pádua, cidade a
oeste de Veneza, por um grupo de
organizações sem fins lucrativos.
Para obter crédito, os católicos
precisam primeiro apresentar o seu
problema para o padre de sua paróquia, que encaminha a petição
para um conselho de três membros
da seção local da Caritas. Se a instituição e o Banca Etica decidirem
que se justifica um empréstimo, a
igreja entra como fiadora. O Banca
Etica cobra atualmente juros de 3%
ao ano. Em comparação, o segundo
maior banco da Itália, o Intesa Sanpaolo, cobra entre 8,9% e 9,3% por
um empréstimo pessoal.
A economia italiana, que movimenta US$ 1,8 trilhão, deverá contrair 2,6% este ano, a maior queda

em três décadas, depois de encolher 1% em 2008, disse em 4 de
março o vice-diretor-geral do Banco da Itália (BC), Ignazio Visco.
Os italianos, então, estão se
voltando para Deus. “A nossa porta está sempre aberta”, disse o padre Matteo Zuppi, que organiza a
distribuição de sopa e de outros
alimentos para os pobres, idosos e
desabrigados de Roma, para a Comunidade de Sant’Egidio.
O Papa Bento XVI disse em outubro que a crise econômica mostra
que o dinheiro “é nada”, mas o padre Federico admite que a falta de
dinheiro é tudo em que os seus paroquianos de Padula pensam. “Eles
me ligam o tempo todo, até tarde
da noite, no meu celular”, disse ele.
“Eles não têm mais ninguém.”

Bônus do Merrill deve escapar da taxa

dente Obama orquestrou a terceira tentativa de ajuda ao banco em
cinco meses. Em janeiro, o banco
nomeou o ex-principal executivo
da Time Warner, Richard Parsons,
para substituir Win Bischoff como chairman. O membro do conselho, há muito no posto, Robert
Rubin, também anunciou que
não irá se candidatar a reeleição.
Os acionistas votam no próximo
mês sobre uma proposta que deixará o governo como o maior investidor do banco.
Quando trabalhava para a
American Express, Crittenden
ajudou o CEO Kenneth Chenault a se centralizar no setor de
cartões de crédito, desmembrando o braço de gerenciamento de
ativos e de corretagem atualmente conhecido como Ameriprise Financial.

THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

O conjunto de bônus da Merrill Lynch no valor de US$ 3,6
bilhões encontra-se entre os pagamentos mais controvertidos
de Wall Street. Porém, a maioria
desses bônus, que incluíram cerca de 700 prêmios de mais de
US$ 1 milhão, não serão afetados por uma nova taxa sobre bônus a ser analisada pelo Congresso dos Estados Unidos.
A taxa, que foi aprovada pela
Câmara de Representantes na
quinta-feira, atingirá apenas os bônus pagos durante 2009. Em geral,
os bônus da Merrill são pagos em
janeiro, junto com o resto das empresas de Wall Street. Entretanto,
o banco de investimento empurrou porta afora US$ 2,5 bilhões em
bônus em dezembro, antes de sua

fusão com o Bank of America.
Não está claro se a taxa sobre
bônus passará no Senado, onde o
nível que está sendo proposto é de
33% sobre valor pago. Esse percentual é muito mais baixo do que a
taxa de 90% que foi aprovada na
Câmara. Também não está claro
quantos bancos serão atingidos pela taxa. Os dois projetos se aplicam
a companhias que receberam recursos de ajuda, mas o da Câmara
cobre apenas as maiores companhias, enquanto que o do Senado
inclui bancos de porte médio.
A taxa de bônus foi posposta
às pressas na semana passada em
resposta ao clamor público a respeito dos bônus pagos na empresa American International Group
(AIG). Porém, esse furor foi apenas a mais recente manifestação
populista contra as más ações de

Wall Street que detonaram em janeiro, quando o foco estava sobre
os bônus da Merrill.
Uma porta-voz do representante Joseph Crowley, democrata de Nova York, informou que
os bônus de dezembro não foram incluídos porque os legisladores queriam manter o objetivo do projeto dentro da taxa do
ano atual. Crowley é membro
da Comissão de Orçamento e
Dotações da Câmara, que elaborou a minuta do projeto.
Já alguns grupos incitam o
Congresso a mudar a data do projeto para englobar os bônus da
Merrill. Os bônus da Merrill foram
pagos 70% em dinheiro, e 30%
em ações do Bank of America. As
ações foram pagas em 2 de janeiro,
de modo que recaem na programação da taxa proposta.
ROMUALDO RIBEIRO/GAZETA MERCANTIL

FUNDOS E PREGÃO
Multimercado
com bom retorno
Os 30 maiores fundos de investimento definidos como multimercado, com patrimônimo superior a R$ 30 milhões, conforme critério do InvestNews,
acumulam no ano ganhos entre
4,35% e 10,95%.

MAIORES GANHOS
P. líquido Rent.
(milhões acum.
de R$) (ano)
38,7

10,95

2 Itau Hg Verde Mult Ficfi

295,2

7,71

3 Hedging-griffo Verde/fi

1.686,8

7,7

4 Claritas Hedge 30 Fi

330,9

7,7

5 Polo Norte Fim

503

7,66

6 Claritas Hedge Fi

50,1

7,62

7 Hg Agar Fi

99

7,59

8 Gap Absoluto Fim

207,9

7,37

9 Mapfre Inversion Arroj Fi Mult

89,4

6,63

10 Fim Foreing Fund Two

2.456,6

6,53

11 Gap Multiportifolio Fim

248,1

6,24

12 Nobel Advanced Aggressive Fim

42,1

6,01

13 Cs Absolute 30 Fi Multi Lp

78,1

5,95

14 Safra High Yield

151,1

5,86

15 Safra High Yield 30 Fic Fi Mm

65,5

5,85

16 Fi P Caixa Previnvest Mm Rv 49

898,4

5,84

17 Credit Suisse Absolute Fi

42,6

5,75

18 Mapfre Master Mult Plus Fi

44

5,67

1 Upside Fim

19 Mapfre Inversion Fi Multimerc

219,6

5,6

20 Maua Ies Ii Ficfi Multimercado

67,4

5,55

21 Bny Mellon Arx Hedge Plus Fim

129,8

5,43

22 Maua Fic Fi Multimercado

116,2

5,36

44

5,22

24 Lucerne Fi Multimercado

52,7

5,16

25 Unibanco Equity Hedge Fi Multi

629,7

4,68

26 Fi Mult 19 Santand I Cred Priv

191

4,62

27 Gap Hedge Fim

160,2

4,51

28 Unibanco Master Arbitragem I

44

4,37

29 Hsbc Fic Mm Lp Aquamarine Top

62,9

4,35

30 Mercatto Diferencial Mul Filp

56,7

4,35

23 Mapfre Corp Mul Plus Prevficfi

Fontes: InvestNews
Base: Patrimônios acima de R$ 30 milhões
Obs: 1. As tabelas das páginas a seguir mostram o desempenho
dos fundos com patrimônio superior à R$ 30 milhões.
2. As tabelas completas estão no site
www.gazetamercantil.com.br/fundosmutuos.asp

Usiminas ajuda bolsa,
mas não evita queda
VANESSA CORREIA/INVESTNEWS
SÃO PAULO

A semana passada foi marcada
por volatilidade no mercado de
ações. No último pregão da semana, O Ibovespa após ter apresentado máxima de 41.053 pontos
(+1,48%) e mínima de 40.076
pontos (-0,93%), fechou no piso, a
40.076 pontos. O giro financeiro
somou R$ 3,49 bilhões. O movimento doméstico, mais uma vez,
foi ajudado pela forte alta das
ações da Usiminas — cerca de
3%. Os papéis repercutiram rumores de que a BHP Billiton fechou acordo com as siderúrgicas
japonesas para reduzir em cerca
de 60% os preços do carvão de coque para o ano 2009-2010.
A volatilidade também prevaleceu nas principais bolsas de valores de Wall Street, com certa
dose de cautela. Os investidores
começaram a assimilar, com mais
calma, as medidas do Fed para injetar liquidez na economia. As
dúvidas quanto a eficácia da in-

ÍNDICE BOVESPA
Em pontos - hora a hora 20/03/2009
40.800
40.550

40.453,43

40.300
40.050
39.800

40.076,41
19/Mar* 11:00 13:00 15:00 17:14
10:00 12:00 14:00 16:00

Fonte: Bovespa * Fechamento

jeção de mais de US$ 1 trilhão em
recompra de títulos do Tesouro e
papéis lastreados em hipotecas
foi a principal razão. Dentre as
maiores altas do Ibovespa figuraram Telesp PNA, com alta de
5,84%, ALL unit, ganho de 3,15%
e Telemar Norte Leste PNA com
mais 2,67%. No sentido oposto
estiveram Vivo PN, menos 9,04%,
Klabin PN, queda de 5,08% e Cemig PN, menos 4,81%.

SOBE-E-DESCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAIORES ALTAS
Preço Var (%)
Telesp
PN
47,29 5,84
ALL Amer Lat UNT N2
9,80
3,15
Usiminas
PNA N1
25,76 3,04
Telemar N L PNA
54,52 2,67
ON NM
Embraer
7,35
2,51
Lojas Renner ON INT NM 15,19 2,15
PNA
30,10 1,99
Comgas
Cyrela Realt ON NM
8,15
1,87
Ambev
PN
105,20 1,69
Redecard
ON ED NM 25,35 1,60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAIORES BAIXAS
Vivo
PN ED
KlabinS/A
PN N1
Cemig
PN N1
Aracruz
PNB N1
Sabesp
ON NM
Gol
PN N2
Brasil T Par PN N1
Lojas Americ PN INT
B2WVarejo ON NM
Cosan
ON NM

Preço Var (%)
33,90 9,04
2,80
5,08
32,25 4,81
1,52
4,40
24,64 3,75
7,80
3,70
15,63 3,51
6,80
3,27
23,75 2,74
10,80 2,61

Fontes: Bovespa e Centro de Informações da Gazeta Mercantil (*) Cotações por lote de mil (#) Ações do Ibovespa
($) Ref. em dólar (&) Ref. em IGP-M (N1) Nível 1 de Governança Corporativa (N2) Nível 2 de Governança Corporativa
(NM) Novo Mercado (MA) Bovespa Mais (MB) Balcão Org. Tradicional (DR1) BDR Nível 1 (DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3

REGISTRO
PRÊMIO SANTANDER
Estão abertas desde a semana passada as inscrições para a 5-a edição
dos Prêmios Santander de Empreendedorismo e de Ciência e Inovação. Os prêmios visam a estimular
a atitude empreendedora e a pesquisa científica no meio acadêmico.
O prazo final de inscrição é 23 de

PÁG. 3 CMYK

agosto. Para o Prêmio de Empreendedorismo, poderão se inscrever estudantes de graduação e/ou pósgraduação e, no de Ciência e Inovação, pesquisadores-doutores. Os
vencedores de cada categoria, de
ambos os prêmios, receberão R$ 50
mil. Informações: www.universia.com.br/premiosantander

RESERVAS DO PAÍS SOBEM
As reservas brasileiras internacionais subiram em US$ 2,143 bilhões na quinta-feira passada, dado mais recente disponível, segundo o Banco Central (BC). Com
isso, o total das reservas brutas
passou de US$ 201,058 bilhões
para US$ 203,201 bilhões.

Curtis Smith, do Bank of New York Mellon: bancos são fonte quase exclusiva para captar acionistas

TRANSPARÊNCIA

Empresas fazem pouco para
diversificar base acionária
LUCIANO FELTRIN
SÃO PAULO

A diversificação da base acionária é um dos principais desejos
das companhias de capital aberto.
Entretanto, a maioria delas tem
se demonstrado incapaz de promover situações para atrair novos
investidores por conta própria.
Essa é uma das principais conclusões a que chegou uma pesquisa
do Bank of the New York Mellon.
O levantamento, que está em sua
5ª edição, foi elaborado com 270
companhias do mundo todo —
27% delas na América Latina —,
e tem foco nas áreas de Relações
com Investidores (RI). De acordo
com os dados coletados pela instituição, a maioria das companhias aposta em analistas de corretoras e bancos de investimentos
para captar investidores. “Esse
comportamento traz uma reflexão importante. Afinal, os bancos
de investimento, que estão na lupa no momento, muitas vezes

trazem para as empresas não necessariamente os melhores investidores para elas, mas os que pagam as melhores comissões para
as instituições financeiras”, critica o responsável pela área de
ADRs do Bank of New York Mellon, Curtis Smith.
Na avaliação do executivo,
50% das empresas que integram
o levantamento acreditam que
suas ações têm uma boa cobertura desses analistas. Trata-se da
mesma proporção de empresas
que buscam, por conta própria,
agregar investidores à sua base.
Para Smith, outro dado revelador a respeito dos esforços — ainda limitados — é o fato de a
maior parte das empresas integrantes da pesquisa não manter
esforços contínuos para buscar
investidores na Ásia. “Pode ser
que esse comportamento esteja
mudando com a atual crise econômica”, afirma o especialista.
A pesquisa do New York Mel-

lon também concluiu que a prática de guidance, quando empresas fornecem alguma tipo de projeção, é pouco difundida na
América Latina. Apenas 36% das
empresas da região adotam a prática, percentual bem abaixo dos
58% praticados no mundo.
Exemplos de governança
A pesquisa foi divulgada na
sexta-feira, durante a cerimônia
que marcou a premiação anual
em que a consultoria MZ contempla empresas com boas práticas na área de RI.
O prêmios disputados por 163
empresas de 32 países, tiveram
como destaques, na América Latina, Eternit, Gol, Nossa Caixa e a
ALL logística.
A fabricante de telhas e caixas
d’água, por exemplo, foi considerada a melhor companhia da região em governança corporativa.
Já a empresa de logística foi premiada por seu site de RI.

