
Mas já dá para ter uma idéia do que
esperar quando o mercado de interme-
diação de operações na Bolsa brasileira
finalmente se abrir, o que deve aconte-
cer no fim deste ano. As corretoras que
se preparem, pois a concorrência au-
mentará bastante, alerta o diretor-pre-
sidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto.
Na esteira desse processo, uma esperada
consolidação já desponta no horizonte.

O executivo diz que a fila de insti-
tuições em busca de uma licença para
começar a operar na bolsa é grande.
"Temos tido muita demanda, especial-
mente de estrangeiros, entre eles alguns
que já estiveram no mercado brasilei-
ro e agora estão voltando", conta. Nos
bastidores, os palpites levam a grandes
nomes, como dos americanos Goldman
Sachs - que no fim de maio abriu uma
gestora local de fundos, sinalizando que
está mesmo disposto a reforçar sua ope-
ração no Brasil - e Lehman Brothers.

Este último pode ser obrigado a adiar
sua entrada no mercado, após ser atro-
pelado por uma crise de credibilidade ao
anunciar o primeiro prejuízo desde que
abriu o capital, em 1994, mas os rumores
dão conta de que o banco vem asse-
diando corretoras locais. Há
ainda o francês BNP
Paribas, que
atua

termediadores do mundo no mercado
aberto dos Estados Unidos, de derivati-
vos de balcão e bônus, com transações
diárias na casa de US$ l trilhão. A insti-
tuição acaba de fazer em solo nacional
uma tentativa frustrada de compra da
corretora independente Alpes.

Essa efervescência em torno da che-
gada de participantes internacionais já
provoca reações no mercado local. No
dia 20 de junho, o Citigroup, que en-
frenta fortes prejuízos provocados pela
crise de hipotecas nos EUA, fechou a
aquisição da corretora Intra - no mer-
cado, estima-se que a transação saiu por
um valor entre R$ 150 milhões e R$ 200
milhões. O banco americano já integra-
va o grupo de instituições com licença
para intermediar negócios na Bovespa,
mas viu no negócio uma chance de am-
pliar sua participação, tímida, no seg-
mento de pessoa física - justamente o
que mais cresce na Bolsa.

A transação sucede a compra da Ago-
ra, maior corretora independente do
país, pelo Bradesco, por um total de
R$ 830 milhões - R$ 500 milhões pela
corretora e R$ 330 milhões pelas ações
das bolsas existentes na carteira. Com

a aquisição, realizada em março, o
banco assumiu a liderança

no serviço de home
b r o k e r ,

com uma participa-
ção de quase 30% no volu-

me de R$ 1,3 trilhão negociado en-
tre janeiro e maio deste ano, segundo
ranking da Bovespa.

No processo de desmutualização das
bolsas para a abertura de capital, o di-
reito de intermediação de negócios foi
desvinculado da propriedade das ações.
Até então, apenas as corretoras donas de
títulos patrimoniais podiam operar. Os
papéis foram convertidos em ações de
emissão das bolsas e, atualmente, é uma
licença que garante o direito das casas
de intermediar as transações. "O livre
acesso é um dos pilares da desmutuali-
zação", afirma Edemir Pinto.

No entanto, ele ressalta que a con-
cessão de novas licenças, tanto para os
mercados da Bovespa quanto para os
da BM&F, está suspensa até que vença o
prazo solicitado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) para a definição das
regras de admissão de novos participan-
tes. Para a bolsa de ações, foi pedido um
ano, a partir da abertura de capital, em
26 de outubro de 2007; e para a BM&F,
três, contados desde 30 de novembro,
data de sua estréia no pregão. O execu-
tivo da BM&FBovespa afirma que, com
a integração das bolsas aprovada no
início de março, a tendência é de que o
tempo para a liberação de novos acessos
a ambos os mercados seja equiparado
em um ano. Hoje, há apenas duas alter-
nativas para obter uma licença antes do
prazo: a compra de uma corretora ou
de direitos que eventualmente sejam
leiloados.

A BM&FBovespa já se prepara para lei-
loar três direitos de acesso aos mercados
da Bovespa. Dois deles, da categoria ple-
na, foram devolvidos à bolsa pelas cor-
retoras J.Safra, incorporada pelo grupo

Safra, que já detêm seu direito de
acesso, e UBS



Pactuai, que ficou
com mais de uma licença após a
compra do Pactuai. A outra licença é re-
gional e pertencia à corretora catarinen-
se Manchester, a primeira baixa do mer-
cado pós-abertura de capital das bolsas.

Neste último caso, os antigos sócios
da instituição, capitalizados com os re-
cursos levantados no lançamento ini-
cial de ações da Bovespa (IPO, na sigla
em inglês), decidiram encerrar as ativi-
dades, porque entenderam que a nova
estrutura de custos inviabilizava a con-
tinuidade do negócio, afirmam fontes
ligadas aos executivos.

DEPOIS DA COMPRA
DA AGORA PELO
BRADESCO,
REALIZADA EM
MARÇO, CITI ANUNCIA
AQUISIÇÃO DA INTRA

Direitos restritos de acesso à BM&F
também devem ser alvo de leilão, con-
ta Edemir Pinto. Ele afirma que a idéia
é oferecer acessos para operar mercados
específicos, como o de grãos, carnes,
futuro de dólar etc. Os direitos plenos,
para negociação em todos os mercados,
por enquanto, só serão concedidos se
alguma corretora desistir. Casos como
o da Manchester, Intra e Agora devem
continuar vindo à tona, especialmente
se o mercado for escancarado para con-
correntes de peso, como os internacio-
nais, apontam especialistas.

O leilão servirá como um termôme-
tro para medir até onde vai a disposi-
ção dos potenciais interessados. Para o
advogado Thiago Giantomassi, do
escritório Dema-

rest & Al-
meida, a vinda
de novos intermediários
é certa. A abertura de capital das
bolsas no fim do ano passado, a recém-
aprovada fusão, a intensificação do
movimento de internacionalização do
mercado de capitais brasileiro, com a
parceria BM&F-CME Group, e a entrada
do Brasil no seleto grupo de países con-
siderados de baixo risco compõem o
pano de fundo que antevê a chegada de
grandes investidores, diz Giantomassi.
"Mais gente olhando para a Bolsa bra-
sileira significará mais intermediários,
estrangeiros ou não", destaca.

O raciocínio é simples: todo mundo
vai para onde estão os negócios e a pos-
sibilidade de ganhar dinheiro. De fato, a
união entre Bovespa e BM&F resultou na
criação de um forte competidor global,
que ocupa o terceiro lugar no ranking
mundial das maiores bolsas por valor
de mercado e o segundo nas Américas.
Além disso, concentra mais de 80% do
volume movimentado no mercado de
ações na América Latina e tem o quinto
maior mercado de futuros do globo, em
contratos negociados.

A Demarest & Almeida já vem asses-
sorando algumas transações. Segundo
Giantomassi, as operações envolvem
desde instituições que querem consti-
tuir uma corretora do zero e, com isso,
são potenciais participantes do leilão de
acessos da Bovespa até aquelas que es-
tão buscando empresas para comprar.
São dois movimentos que correm em
paralelo, mas nem por isso
são excludentes, con-
ta o advoga-
do.

Segundo
ele, corretores
internacionais que
antes indicavam parceiros
comerciais locais para clientes
interessados em comprar ativos bra-
sileiros hoje querem se estabelecer
no país e, em boa parte dos casos,
para operar sozinhos. Isso não
impede futuras aquisições,
acrescenta. "Tudo vai de-
pender de como a Bolsa
vai lidar com a conces-
são de direitos de ne-
gociação", diz.

Segundo Edemir
Pinto, a admissão de
novos participantes,
seja via leilão, compra
de corretora ou por meio
de um pedido formal de li-
cença quando a concessão for
liberada, contempla instituições
estrangeiras, desde que estabeleci-
das no Brasil. Especialistas afirmam,
porém, que o leilão deve ser o cami
nho preferencial para as instituições
internacionais, apesar de mais
caro - estima-se que um
direito de nego-
c i a ç ã o



pleno não seja vendido por menos de
RS 10 milhões. Isso porque não há o ris-
co de absorção de passivos, como o que
existe quanto se assume outra corretora.

O presidente do BNP Paribas no Brasil,
Louis Bazire, afirma que pode participar
do leilão, mas acha mais viável para o
banco, que está no país há mais de 12
anos, comprar ou fechar parcerias com
corretoras locais. "O leilão deve interes-
sar mais a estrangeiros que não têm uma
atuação no mercado brasileiro", diz. O
fato é que a competição vai aumentar, e
a participação de intermediadores glo-
bais, também.

Tal movimento, conforme especialis-
tas, assusta. "Os estrangeiros são pre-
dadores", afirma o diretor da corretora
SLW, Robson Queiroz. O que pode sig-
nificar um voraz apetite por aquisições
e uma concorrência baseada na diferen-
ciação pelo preço, com conseqüências
possíveis de se imaginar. "Pode não so-
brar mais de 20 corretoras independen-
tes ativas", reitera Queiroz.

"Apesar de capitalizadas, é muito
difícil que as pequenas corretoras so-
brevivam no modelo de bolsas desmu-
tualizadas", destaca o diretor executivo
da HSBC Corretora, Vieri Bracco. Com o
IPO das bolsas, os sócios das casas que
eram detentoras de títulos patrimoniais
se tornaram mais ricos e vão ter de de-
cidir entre reinvestir no negócio, para
enfrentar o aumento da competição, ou
deixá-lo de vez, com dinheiro no bolso.
"Essa é uma conta difícil de ser feita",
destaca Bracco. Para ele, a consolidação
ê praticamente certa, já que o custo do
negócio ficou muito alto para um bene-
fício ainda dúbio.

São pelo menos dois os argumentos a
favor de uma depuração no mercado: o
nível de concentração bastante elevado
e os volumes de negociação em bolsa
ainda baixos, apesar de crescentes, afir-
ma o sócio-diretor da corretora Inter-
float, Roberto Lombardi de Barros. Na
Bovespa, há 84 corretoras em operação,

e as 25 primeiras concentram mais de
80% do volume de negócios. As cinco
primeiras, das quais apenas a Agora é
brasileira, têm mais de 34% do merca-
do. Na BM&F, a concentração é ainda
maior. São 66 corretoras e só as duas
primeiras, Link e Liquidez, têm mais de
28% do mercado. Entre janeiro e maio
deste ano, as dez primeiras colocadas
negociaram quase 74% do volume acu-
mulado no período. A participação de
estrangeiros na intermediação de ne-
gócios nos mercados de futuros já não é
tão relevante quanto na Bovespa.

Para Barros, o IPO das bolsas premiou
as corretoras com os recursos captados
e valorizou o negócio, mas o mercado,
que já era difícil por ser dominado por
poucos e gerar baixa remuneração, fi-
cou ainda mais árido. Acabaram os pro-
gramas de benefícios, como incentivos
para atualização tecnológica e reem-
bolso de despesas, e os serviços presta-
dos pelas bolsas, que eram subsidiados,
passaram a ser cobrados pelo preço de
mercado. Afinal, elas têm de gerar lucro
para os acionistas. Para completar, diz
Barros, o custo de regulação também
subiu, com as exigências de investimen-
tos nas áreas de controle de risco, com-
pliance, infra-estrutura tecnológica e
até recursos humanos.

"Sem benefícios, com a perspectiva de
concorrência maior e focada em preços
e custos em média 30% mais altos, pode
não haver volume de negócios suficiente
que justifique o investimento", diz o só-
cio da Interfloat. Ele pondera, no entan-

CORRETORAS QUE
NÃO BUSCARAM
A CERTIFICAÇÃO
PODEM NÃO
SOBREVIVER



Edemir Pinto, diretor-presidente da BM&FBovespa: corretoras estão sendo chamadas a reavaliar seu papel

to, que esse movimento de depuração
pode ser retardado justamente porque
as corretoras estão capitalizadas e apos-
tando no crescimento do mercado.

Edemir Pinto não descarta uma conso-
lidação no mercado - assim como vem
acontecendo com as bolsas no mundo
todo -, mas diz que as corretoras estão
sendo chamadas a revisar seu papel para
competir. Ele usa como exemplo as insti-
tuições do mercado de balcão, que, com
a globalização da BM&FBovespa, terão
obrigatoriamente de se interessar pelo
mercado de bolsa. A parceria com o CME
Group vai permitir que a BM&F distribua
seus produtos na maior plataforma ele-
trônica de negociação de contratos deri-
vativos do mundo, a Globex, que atinge
mais de 100 mil terminais espalhados
por 80 países. "Qualquer cliente no mun-
do terá acesso ao mercado brasileiro, mas
continuará precisando de uma corretora
local para executar suas ordens", destaca
Bracco, da HSBC Corretora. Para o exe-
cutivo, a nova realidade de abertura da
conectividade da bolsa terá muito mais
relevância para o aumento dos negócios,
que pode chegar a quatro ou cinco vezes
o atual, do que o próprio grau de investi-
mento obtido pelo Brasil.

Por outro lado, afirmam os especialis-
tas, esse é um mercado dominado por in-
vestidores institucionais - os hedge funds
são grandes especuladores de futuros -,
que olham não só a capacidade tecno-
lógica da corretora, mas o tamanho e a
solidez financeira. Até para atender esse
cliente mais sofisticado, os grandes cor-
retores globais obrigatoriamente estarão
no Brasil. Bracco acredita que, no caso da
BM&F, os estrangeiros estão de fato mais
aptos a prestar o serviço. O HSBC, afirma,
opera no mercado de futuros com uma
plataforma que habilita o cliente a ne-
gociar em 14 bolsas no mundo, inclusi-
ve no CME, de qualquer lugar. "Já temos
a infra-estrutura pronta para oferecer o
produto brasileiro", diz.

Mais do que o aumento da concorrên-
cia, a globalização da bolsa abre espaço
para parcerias estratégicas, afirma Edemir
Pinto. "Americanos e ingleses têm capital
para começar do zero, mas não têm know-
how para criar uma estrutura local em
curto espaço de tempo", pondera. No fim
de maio, a Ativa confirmou que acertou
uma parceria para executar ordens para
os clientes da corretora inglesa Hichens,
Harrison & Co. A também britância Icap
sonda o mercado brasileiro não é de hoje.

Marco Antônio Nogueira, sócio-di-
retor da corretora Arkhe (associada à
BM&F), conta que tem um relaciona-
mento institucional de quatro anos com
a Icap. Segundo o executivo, a parceria
entre as instituições limita-se à troca
de informações sobre os mercados em
que estão presentes e as oportunidades
de negócio. "Um acordo comercial se-
ria muito bem-vindo, mas isso teria de
partir deles", diz. Segundo o executivo,
a Icap, com valor de mercado acima de
US$ 15 bilhões na Bolsa de Londres,
já conta com alguns brasileiros como
clientes, mas está decidida a entrar no
país. "Uma empresa desse porte, com
presença na Argentina, no Chile, na
Colômbia, no Peru, tem de vir para o
Brasil", acrescenta. Cláudio Honigman,
sócio da Alpes Corretora, que quase
foi comprada pela Icap, conta que a
instituição inglesa é muito forte em
renda fixa, mas quer reforçar sua área
de ações por meio do ingresso no mer-
cado brasileiro. Ele afirma que, depois
de seis meses de conversas, o negócio só
não deu certo por questões contratuais.
Os rumores dão conta de que a Alpes
voltou atrás no dia em que o Brasil con-
quistou seu primeiro selo de grau de



investimento, concedido pela Standard
& Poor's em 30 de abril passado, devido
a uma mudança na percepção do valor
de seu negócio.

O movimento de consolidação, na opi-
nião do sócio da Petra, Ricardo Binelli,
pode acontecer, mas não necessariamen-
te num ritmo acelerado. "Capitalizada e
com um mercado promissor pela frente,
nenhuma corretora vai se vender barato.
Eventualmente, algumas vão aproveitar
os recursos do IPO para criar massa mus-
cular e conseguir um preço melhor, se a
opção for pela venda", afirma.

Existem realmente casos de correto-
ras investindo em novas filiais, virando
banco de investimento, abrindo fun-
dos, entre outras iniciativas. A Petra
aposta na estruturação de operações de
mercado de capitais, como os fundos de
recebíveis. A Alpes está colocando to-
das as suas fichas, ou melhor, recursos,
na infra-estrutura para ser o melhor e
mais rápido executor de ordens, a fim
de abocanhar uma parcela relevante
dos grandes volumes que vêm por aí.
A Fator, conta o diretor-presidente, Ar-
mênio dos Santos Gaspar, pretende se
diferenciar no mercado da Bovespa ofe-

recendo análises das empresas de small
caps e, na BM&F, com a prestação do
serviço completo. "Temos os cinco selos
do mercado", diz.

O programa de qualificação operacio-
nal (PQO) da BM&F, criado há cerca de
três anos, já tinha a preocupação de pre-
parar as instituições para este momento,
tanto do ponto de vista econômico como
regulatório e operacional, ressalta Ede-
mir Pinto. Um dos principais objetivos
da iniciativa, explica, era estimular a ins-
tituição a identificar seu foco de atuação
e prepará-la para a certificação, como
forma de atestar sua capacidade de pres-
tar um serviço de excelência em determi-
nado negócio. "A corretora tem de focar
no que sabe fazer, para prestar um bom
serviço e de forma lucrativa", justifica. E
reforça: "Foco é sinônimo de eficiência,
agilidade e redução de custos".

A busca pela certificação é voluntária,
mas as corretoras que não têm a chance-
la estão condenadas a não sobreviver, já
que o investidor tende a privilegiar ins-
tituições certificadas, diz Edemir Pinto.
Ele conta que pelo menos dez casas as-
sociadas à BM&F não participaram d
programa. •

CONCENTRAÇÃO
MAIOR
Raio X do mercado da BM&F

Número de corretoras: 66
Volume negociado no ano até
maio: RS 23,6 trilhões

As maiores corretoras,
por volume financeiro no ano
(% do mercado):

1° Link

2° Liquidez

3° CM Capital

4° Convenção

5° Flow

6°Arkhe

7° Fator

8° Hedging-Griffo

9° López León

10° UBS Pactual

11° Agora Sênior

12° Ativa

13° Alpes CCTVM

14° Itaú

15° Votorantim

16° Máxima

17° Interfloat

18° HSBC

19° Concórdia

20° Finabank

TOTAL

Text Box
Fonte: Valor Investe, Ano 6, n. 19, p. 10, Jul. 2008.




