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Bovespa e BM&F oficializam fusão
Com integração, Nova Bolsa será a terceira maior do mundo e trará economia de 25% nos custos
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O acordo de integração ope-
racional entre Bovespa e BM&F
(Bolsa de Mercadorias & Futuros) foi
formatado bem antes do prazo pla-
nejado inicialmente por ambas. As
duas companhias anunciaram, on-
tem, a criação da Nova Bolsa, em-
presa que agrupará os serviços e
produtos oferecidos pelas duas pla-
taformas. As Bolsas brasileiras haviam
estabelecido até 19 de abril para
decidir os termos de execução da
união. Com a junção, as bolsas es-
timam economizar cerca de 25% na
manutenção das estruturas opera-
cionais, que hoje estão em R$ 500
milhões ao ano.

Pelo acordo, cada ação atual de
Bovespa e da BM&F eqüivalerá a
um paçel da nova companhia, cujo
nome é apenas temporário. O acer-
to contempla, também, o desem-
bolso, pela BM&F, de R$ 1,24
bilhão a detentores de ações da
Bovespa. O valor será rateado de
acordo com a proporção de papéis
de cada um na empresa.

Com o anúncio da operação, o
ís passa a ter a terceira maior bolsa

Ho mundo e a segunda das Américas
em valor de mercado.

Bovespa e BM&F têm juntas
valor de mercado de aproxima-
damente R$ 31 bilhões. A empresa
que surge é a maior da América
Latina nos mercados de ações e
derivativos. Tem participação de,
em média, 80% no volume médio
negociado em ações diariamente na
região. No mercado de derivativos
e futuros, os negócios diários mo-
vimentam cerca de US$ 67 bilhões.
E a expectativa é de que haja muito
espaço para crescimento.

- Pelas possibilidades que vis-
lumbramos em agronegocio no
Brasil, esse volume é muito baixo.
Devemos crescer bastante - afir-
mou o diretor-geral da BM&F,
Edemir Pinto.

A Nova Bolsa só perde, em
valor, para a Deutsche Borse e a
Bolsa de Chicago.

- O Brasil, que sempre foi con-
siderado um país de natureza agrí-

cola, torna-se, com a fusão, uma
referenck mundial em futuros e um
grande integrante do sistema fi-
nanceiro internacional - disse o
presidente do conselho da Bovespa,
Raymundo Magliano. — O Brasil
vive há anos uma revolução si-
lenciosa, que hoje tem um de seus
capítulos históricos.

Período de transição
As duas companhias anunciaram

a criação de um comitê para or-
ganizar a transição para a NovaBolsa.
O órgão, que deverá funcionar até 31
de dezembro, será composto por
representantes de Bovespa e da
BM&F. O primeiro desafio será de-
finir, em 60 dias, o nome do exe-
cutivo que ficará no comando da
nova empresa e dos membros do
conselho de administração.

O processo de integração to-
tal das bolsas, entretanto, deve
ser bem mais longo. Pode che-
gar a até três anos.

- Estimamos que este seja o
período máximo. As companhias
têm sistemas de liquidação bastante
distintos e muitos desses detalhes
precisarão ser discutidos com os
órgão de regulação e supervisão do
pais — afirmou o diretor-geral da
Bovespa, Gilberto Mifano. — Du-
rante a transição, o mercado será
informado periodicamente sobre o
que estiver acontecendo.

A Nova Bolsa também será listada
no Novo Mercado, o mais elevado
nível de práticas de governança cor-
porativa adotadas no Brasil.

- A boa gestão em governança é
uma de nossas maiores metas para a
nova empresa - disse Edemir Pinto.
- É um assunto que demandará uma
interlocução bastante freqüente
com a CVM (Comissão de Valores
Mobiliários).

Os executivos, cuja escolha e
hipotética destituição é feita por
assembléia geral de acionistas, não
podem ocupar postos no conselho
de administração. Esse órgão reúne
11 membros. O último a ser in-
tegrado ao time foi o ex-presidente
da CVM Marcelo Trindade, cuja
nomeação foi ratificada pela em-
presa em 26 de fevereiro. IA - Vale e anúncio de fusão animam o mercado financeiro

Impulsionado pela Vale, pregão ignora os EUA e fecha em alta
Pelo segundo dia seguido,

Bovespa aproveitou-se de no-
tícias corporativas positivas pa-
ra fechar em alta, mesmo que os
pregões não tenham sido po-
sitivos nas Bolsas americanas.
Se na véspera os boatos sobre a
descoberta de um campo de
petróleo no Maranhão fizeram
com que as ações da Petrobras
subissem mais de 5% e levassem
a Bolsa paulista junto, ontem
foi a vez da Vale do Rio Doce
ser a protagonista, após desistir
de comprar a concorrente an-
glo-suíça Xstrata.

O Ibovespa - principal indi-
cador da Bovespa — subiu 0,30%,
aos 61.415 pontos. O giro finan-

ceiro foi de R$ 6 bilhões, dentro da
média diária desse ano, com cerca
de 202 mil negócios realizados.

Com mais entrada de divisas na
Bolsa e a desvalorização do dólar
ante outras moedas no mercado
internacional, a cotação da moeda
americana fechou com recuo de
0,28%, vendida a R$ 1,727.

Apesar do descolamento mo-
mentâneo causado por notícias
pontuais internas, espera-se que a
Bovespa volte logo a seguir o mer-
cado americano.

Vale
O que trouxe fôlego para a

Bovespa descolar de novo das
bolsas americanas foi a Vale. Os

papéis da mineradora subiram
com o anúncio da desistência
na compra da Xstrata. O mer-
cado viu no movimento a dis-
posição da Vale de não fazer
nenhuma loucura para realizar
aquisições - o que, para o caixa
da empresa e o dividendo aos
acionistas, é saudável.

— Além disso, nada impede
que a Vale faça outras aqui-
sições, buscando opções que
agreguem tanto valor quanto a
Xstrata. A Inco, por exemplo,
foi comprada por um valor me-
nor (US$ 17 bilhões, ante os
US$ 90 bilhões oferecidos pela
Xstrata) e agregou muito valor
à Vale - explicou Eduardo Ro-

che, gerente de análise da Mo-
dal Asset Management.

Executivos ligados à Vale
disseram que a Xstrata, mesmo
fechado o negócio, queria
manter a comercialização do
minério, o que não agradou os
acionistas da empresabrasileira
e azedou o acordo. Com a no-
tícia, os papéis preferenciais
classe A da mineradora avan-
çaram 4,56%, enquanto que as
ordinárias ganharam 4,36%. Já
na Europa, os acionistas da Xs-
trata acusaram o golpe. Os pa-
péis da mineradora recuaram
5,2%, colaborando para que as
bolsas européias também re-
cuassem.

União de
operações
é tendência
mundial

A confirmação do acordo entre
Bovespa e BM&F inclui dois as-
pectos principais relacionados à ló-
gica do funcionamento atual do
mercado de bolsas mundiais. O
primeiro se refere ao movimento
global de consolidação das prin-
cipais companhias que operam o
segmento. Ele tem se intensificado
nos últimos anos como uma ten-
dência. A mais recente dessas ope-
rações aconteceu na semana pas-
sada. Envolveu a compra, pela
CME, da bolsa de mercadorias de
Nova York, a Nymex, por US$ 9,4
bilhões. A principal razão para que
esse movimento ocorra é a busca
pela redução de custos operacio-
nais. Com ek, vem a disseminação
do uso de plataformas eletrônicas. A
criação da Nova Bolsa deve acelerar
o processo no país.

Executivos da BM&F e da Bo-
vespa estimam que a união de ambas
possibilitará uma economia de cer-
ca de 25% dos R$ 500 milhões que,
somadas, as Bolsas brasileiras gastam
anualmente para manter sua es-
trutura. A maior parte desse valor é
destinada à área de TI (Tecnologia
da Informação), na qual as Bolsas
têm investido com força.

No fim do ano passado, me-
nos de dois meses após a oferta
pública de ações (IPO), a Bo-
vespa anunciou que investiria
cerca de R$ 20 milhões em
infra-estrutura de seus sistemas
e plataformas tecnológicas.

Parceria com Chicago
O mesmo caminho tem tomado

a BM&F desde a parceria com a
CME, sua principal sócia e também
controladora da Chicago Mercantile
Exchange, principal bolsa de futuros
do mundo. No 4° trimestre deste
ano, os clientes da BM&F deverão
ter acesso à plataforma eletrônica da
CME. O sistema Globex da bolsa
americana aumentará a base de ter-
minais com que opera a brasileira dos
atuais 600 para mais de 100 mil.

Outro aspecto importante
da transação entre as duas bol-
sas nacionais é a consolidação
regional do setor, que tem sido
uma tendência global. A Bo-
vespa já tem acordos de pos-
sível entendimento com as boi-
sas de Peru, México e Colôm-
bia. Mas a chance de deixar de
ser alvo de 'imã futura oferta
hostil e tornar-se comprador i
em outras partes do mundo
também não é desprezível.

(Luciano Feltrin)

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 mar. 2008. Economia, p. A17.




