
U m pequeno pedaço da multinacio-
nal Coca-Cola como lembrança do
aniversário. Ou uma parle míni-

ma das organizações Walt Disney no
dia de Natal. Começa a tomar corpo no
Brasil a onda, forte nos Estados Uni-
dos e na Inglaterra, de presentear pes-
soas queridas com ações de grupos em-
presariais importantes. São mimos com
direito a moldura, embrulho decorado
e mensagem de congratulação. O agra-
do não torna o escolhido um sócio po-
deroso das corporações. A participação
no negócio é pequena. Mas dá ao esco-
lhido o direito de dizer que é acionista
de uma companhia que admira.

As empresas especializadas forne-
cem dicas para agradar a homens,
mulheres e crianças. A Framcd
Share, de Londres, indica Tiffany,
Avon e BodyShop ao público fe-
minino. E, para os homens, Rolls-
Royce, revistas masculinas e clu-
bes de futebol como Aston Villa
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c Tottenham. Por aqui, os papéis mais
escolhidos são Coca-Cola,Harley Da-
vidson, Microsoft, Nike e Walt Disney,
todos cotados pela Bolsa de Nova York,
além dos nacionais Embraer e Pão de
Açúcar. "Essas marcas estão no topo
não apenas por serem conhecidas, mas
também porque têm um valor de mer-
cado razoável", diz Walter Araújo, di-
retor de operações na América Latina
da Shares For Gift . a parceira da ame-
ricana SingleShare que comercializa a
novidade no Brasil. A aquisição come-
ça pela seleção do valor da ação. É pos-
sivel dar um presente de RS 9 até RS
280. Quem quiser presentear mais do
que isso terá de fazer mais de uma com-

pra porque o processo só permite
uma negociação por vez. São regras
da Bolsa de Nova York.

COTAÇÃO
No Brasil, papéis da
Coca-Cola, Microsoft e Nike
estão entre os favoritos

Quem quer adquirir ações de ou-
tra forma pode recorrer também a
corretoras (há uma lista no site
www.bovespa.com.br, da Bolsa de
São Paulo) ou a clubes de investi-
mento, nos quais o futuro acionista
reserva uma cota para os filhos, por
exemplo. No caso da Bolsa de Nova
York, ao vender os papéis a serem
presenteados, ela emite um certifica-
do feito em papel especial, com mar-
ca d'água, logotipo e nome do dono.
É comum entregar as ações cm mol-
duras próprias para colocar na pare-
de. O mimo pode vir acompanhado
de placa de metal personalizada com
unia mensagem. O que pode render
lembranças divertidas. Uma senhora
decidiu comemorar o aniversário do
filho com criatividade, Ele ganhou
uma ação emoldurada tal qual um
quadro. Na p laquinha que veio junto ,
lia-se: "Em caso de emergência, que-
bre o vidro." •
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