
BM&FBovespa quer ser 2ª
maior bolsa global em 2012

Toyota pode pagar mais de
US$ 2 bi em indenizações

Edemir Pinto
Presidente da
BMF&Bovespa
“Até o fim de 2011, início de
2012, vamos buscar ser a
segunda maior bolsa de valores
do mundo”

“Está afastada qualquer
possibilidade de emissão
primária de ações para financiar
os custos”

FINANÇAS

Além de processos por mortes, montadora pode enfrentar ações coletivas

Empresa anunciou investimento de US$ 620 milhões para elevar participação no CME Group

De olho na vice-liderança mun-
dial das bolsas, a BM&FBoves-
pa incrementou a parceria
com o CME Group e espera re-
forçar sua presença tanto nas
negociações de alta frequência
de grandes players mundiais
quanto no varejo. “Até o fim de
2011, início de 2012, vamos bus-
car ser a segunda maior bolsa
de valores do mundo”, disse a
jornalistasontemopresidente-
executivo da instituição, Ede-
mirPinto, aodetalharoinvesti-
mento de US$ 620 milhões pa-
ra elevar, de 1,8% para 5%, a
participação no capital total da
CME, num valor equivalente a
US$ 1 bilhão.

Atualmente,aBM&FBoves-
pa ocupa a terceira posição no
ranking, atrás do próprio
CME Group e da Hong Kong
Exchanges & Clearing em va-
lor de mercado. A expectativa
da bolsa brasileira é que o in-
cremento da participação aju-
de a última linha do balanço da
BM&FBovespa, via equivalên-
cia patrimonial, informou Car-
los Kawall, vice-presidente fi-
nanceiro.

Eletambém explicouqueen-
tre as opções para financiar o
acordo está a captação de re-
cursos no mercado doméstico
ou mesmo internacional. “De-
ve ser alguma alternativa de
rendafixa, issotambémmelho-
ra nossa estrutura de capital,
que hoje é totalmente em equi-
ties”, disse.

Segundo Pinto, a bolsa teria
caixa próprio para o pagamen-
to, mas o funding deve vir mes-
mo de um mix entre esses re-
cursos e dívida. “Está afastada
qualquer possibilidade de
emissão primária de ações pa-
ra financiar os custos.” A ex-
pectativa é de que a assem-
bleia de acionistas para con-
cluir o acordo e bater o marte-
lo sobre a forma de financia-
mento ocorra em abril.

O negócio envolve uma série
de cooperações em tecnologia,
com investimentos de cerca de
US$175milhõespelaBM&FBo-
vespa em 10 anos. A cifra inclui
transferência de licenças per-
pétuas e propriedade intelec-
tual pelo CME Group. A parce-
ria tem prazo inicial de 15 anos

e, a cada cinco anos, haverá
umaanálisepara realinhamen-
to das estratégias.

MILISSEGUNDOS
“A partir de agora, em conjun-
to, vamos identificar oportuni-

dades de acordos no mundo”,
acrescentou Pinto. Questiona-
do sobre os focos principais de
crescimento e internacionali-
zação,eleafirmouque“tudoes-
tá no nosso farol, exceto a Ce-
tip”, que foi alvo antes da des-
mutualização.

O executivo citou que os
três principais segmentos pa-
raosquais abolsabrasileiraes-
tá olhando são: abrir o merca-
do localparao investidordeva-
rejo internacional; atrair gran-
des players globais, principal-
mente os que trabalham com
alta frequência; e fornecimen-
tode serviços eknow-how para
mercados de países em desen-
volvimento, como os da Améri-
ca Latina.

A parceria com o CME
Group prevê o desenvolvimen-
to de uma nova plataforma ele-

trônica de negociação que inte-
grará todos os segmentos até o
fim de 2011, com tempo de pro-
cessamento de negócios infe-
rior a um milissegundo.

A BM&FBovespa também
mantém os olhos sobre o mer-
cado de balcão, com a possibili-
dade aberta pela crise global
de registro desses negócios em
ambientes considerados mais
transparentes. O acordo prevê
oportunidade de desenvolver
um sistema de clearing com a
expertise do CME Group na
ClearPort, que tem o maior vo-
lume de derivativos de balcão
do mundo.

Segundo o executivo, a bol-
sa paulista também estuda um
projetoparaofereceràsempre-
sas brasileiras que estão na
BM&FBovespa a possibilidade
de serem listadas em bolsas na

Ásia, algo que permitiria
operaçõesdurante24 horas.

“Issoaindaestáemdesen-
volvimento. A ideia é buscar
umpiloto,ummercado(asiá-
tico) que tenha mais visibili-
dade para começar o proje-
to.” No final do ano passado,
aBM&FBovespajáhavia fir-
mado parceria com a Nas-
daq OMX, que deve resultar
em seis a nove meses numa
plataforma para distribui-
ção internacional dos pre-
çosdos ativos negociados na
bolsa brasileira.

NaAméricaLatina, foias-
sinado acordo com o Chile
para possível fornecimento
de serviços e tecnologia. A
expectativa é que em duas
semanassaiaalgosemelhan-
te com a Colômbia. ●
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O recall maciço anunciado pela
Toyota Motor Corp por causa
de problemas na aceleração e
nos freios de seus carros está
criando uma imensa responsa-
bilidade legal para a empresa –
e os proprietários de veículos
Toyota podem ser afetados pe-
las decisões dos tribunais. A
montadora japonesa enfrenta
dúzias de processos por feri-
mentos e mortes atribuídos a
problemasdesegurança,núme-
ro que deve aumentar.

Advogadoseespecialistasdi-
zem que os processos podem
ser especialmente caros para a
montadoraseforprovado quea
Toyota sabia dos problemas,
mas não os corrigiu. Além dis-
so, há pelo menos 30 processos
embuscadostatusdeaçãocole-
tiva que tentam obter indeniza-
ções por causa da redução no
valor de revenda dos carros e
do tempo de uso perdido no re-
paro dos veículos.

“Esse pode se tornar o maior
caso de irresponsabilidade do
fabricante da história da indús-
tria automotiva”, disse Richard
Cupp, professor da Faculdade
de Direito da Universidade Pe-

pperdine, do sul da Califórnia.
Os proprietários dos carros

também enfrentam preocupa-
ções.Podeserquesejamobriga-
dos a pagar parte das indeniza-
ções referentes a acidentes re-
sultantesdeumdefeitodesegu-
rança que não tenha sido ime-
diatamente corrigido, disse

Marshall Shapo, professor de
direito da Universidade Nor-
thwesternespecializadoemres-
ponsabilidade do fabricante.

A súbita queda no valor de
revendadoscarrosToyotaeLe-
xuspodetambémlevarassegu-
radoras a reduzir o prêmio pa-
go quando um Toyota for des-

truído num acidente.
Mas a maior responsabilida-

de recairá sobre a Toyota, que
se recusou a falar sobre os ca-
sospendentesporcausadapolí-
tica da empresa. As despesas
processuais e as indenizações
podem acrescentar bilhões de
dólares aos US$ 2 bilhões que a

Toyota perderá com os reparos
e as vendas não realizadas. Isso
foi antes do recall global de 437
milhíbridosPriuseLexusanun-
ciado esta semana. Desde o se-
gundo semestre de 2009, a
Toyotaanunciourecallde10mi-
lhões de veículos por proble-
mas relacionados à aceleração
indesejada, sendo que cerca de
doismilhõesforamalvodemais
de um recall.

P.TimHoward,professorde
direito da Universidade Nor-
thwestern, comanda uma equi-
pe de 22 escritórios de advoca-
cia em 16 estados na busca de
umaaçãocoletivaparaobterin-
denizações por causa da desva-
lorização dos carros. Ele disse
que o processo pode se tornar
tão complexo quanto o litígio
contra as empresas de tabaco.

Todos os processos podem
acabar diante de um único juiz
federal, possivelmente em Los
Angeles, porque a operação de
vendas da Toyota nos EUA tem
sede em Torrance. “Nesse ca-
so, é fácil obter as provas para
receberumaindenização.Sevo-
cêachaquenãofoi prejudicado,
tente vender seu Toyota hoje e

veja se consegue o mesmo pre-
ço de quatro semanas atrás.”

Especialistas na precifica-
ção de carros, como os serviços
Kelley Blue Book e Edmunds.
com, começaram a documen-
tar um declínio no preço dos
produtos da Toyota. O Kelley
dizqueopreçodosToyotasusa-

dosatingidospelorecallcaiuen-
tre 2,5% e 4,5%, dependendo do
modelo. O Edmunds.com esti-
ma que os modelos usados so-
fram queda de 3% na venda e de
6% na troca por outros carros.

Howarddestacou que,seum
veículo típico valia US$ 10 mil
antesdorecallesofrerumaque-
da de 3,5% em seu preço, isso
equivale a US$ 350 por carro.
Multiplique por seis milhões e
as potenciais indenizações che-
gam a US$ 2,1 bilhões. Se o pro-
motor do caso for capaz de pro-
var as alegações de que a Toyo-
ta teria ocultado seu conheci-
mentodosdefeitos,as indeniza-
ções punitivas podem dobrar,
disseram outros especialistas.

Normalmente, processos
que buscam indenizações pe-
quenas são difíceis de avançar,
disse Cupp. Com a variação de
idadeequilometragem entreos
carrosdogrupo, cadaindivíduo
terá um carro em condições di-
ferentes.

Mas o caso teria também
vantagens. É um conceito fácil
de compreender para os jura-
dos,disseCupp.Aimensaquan-
tidade de processos envolven-
do feridos ou mortos pode re-
presentar um desafio de incal-
culáveis proporções para a
Toyota. “A Toyota terá de lidar
comjuradosquejáouviramcoi-
sas ruins sobre a empresa e, em
alguns casos, a própria Toyota
reconheceu seus equívocos. A
coisa vai ficar feia.”

O deputado democrata Hen-
ry A. Waxman, da Califórnia,
disse ao Los Angeles Times que
as declarações conflitantes da
Toyota estão levando muitos a
duvidar que a empresa saiba a
causa do defeito. ●

† Tradução de Augusto Calil
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SulAmérica
será parceira da
CEF em seguro
habitacional

REVISÃO–EngenheirodaToyota faz reparosemmodeloPrius, pelo recall, emNagoya, noJapão
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A SulAmérica será a segunda
opção em seguro habitacional
da Caixa Econômica Federal,
maior agente de crédito imobi-
liáriodoBrasil.Umprofissional
próximo à seguradora afirmou
que o acordo foi acertado nesta
semana e passará a vigorar na
próxima quinta-feira.

A partir do dia 19, os bancos
são obrigados a oferecer no mí-
nimosdoisorçamentosdesegu-
roshabitacionaisaosclientesin-
teressados emcrédito imobiliá-
rio. Apenas um deles pode ser
de seguradora ligada à institui-
ção financeira.

Na outra opção de empresa,
o banco não pode ter participa-
ção acionária relevante (mais
de 20%).

Ontem, o vice-presidente da
Caixa, Marcos Vasconcellos,
afirmou que a instituição finan-
ceira já havia escolhido qual se-
ria a seguradora parceira, mas
não podia divulgar o nome. “É
umacompanhiaabertaepores-
sa razão vamos esperar que ela
faça a divulgação antes de co-
mentarmos”,afirmou.Procura-
da, a SulAmérica não se mani-
festou sobre o assunto.

O banco federal foi responsá-
vel em 2009 por 77,3% do crédi-
to imobiliário do País. No mes-
moperíodo,aCaixaSegurosre-
cebeu R$ 664,614 milhões em
prêmios de seguro habitacio-
nal, o equivalente a 73,3% do
mercado nessa modalidade, se-
gundodadosdaSuperintendên-
cia de Seguros Privados (Su-
sep). Já a SulAmérica teve uma
participação de 1,4%.

O seguro habitacional cobre
o risco de morte, invalidez e da-
nos físicos ao imóvel. Ele é obri-
gatórionosfinanciamentoscon-
cedidosdentrodosistemafinan-
ceiro habitacional.

Para evitar que as duas segu-
radoras contratadas pelos ban-
coscombinempreços,anovare-
gulamentação prevê que o mu-
tuário leve ao agente financeiro
o orçamento de uma terceira
empresa.

Ao fornecer o crédito imobi-
liário, os bancos terão ainda de
informarqualocustoefetivoto-
taldaapólice,paraqueomutuá-
rio possa comparar as opções.
O prazo de vigência do seguro
terá de ser igual ao do financia-
mentodoimóvel.Hoje,arenova-
ção é anual. ●
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Donos de carros
podem pedir
indenização por
perda de valor
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