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CAPTAÇÃO

Conselho da Oi aprova emissão
de R$ 1,5 bilhão em debêntures
O conselho de administração da Tele Norte Leste Participações
aprovou ontem a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures com data
de 19 de agosto deste ano e vencimento em 15 de fevereiro de 2011.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
a Oi explica ainda que serão emitidas no total 150 debêntures
com valor nominal unitário de R$ 10 milhões.

CÂMBIO

De olho no Banco Central, mercado
segura dólar acima de R$ 1,75
O receio de uma intervenção mais firme do governo freou a queda do
dólar ontem, mantendo a taxa acima de R$ 1,75 mesmo com o ambiente
favorável no exterior. A moeda terminou a sessão a R$ 1,755, em queda
de 0,11%. A cotação de R$ 1,75 tem sido vista por analistas como um
patamar sensível a mais intervenções do Banco Central. Abaixo desse
nível, a autoridade monetária fez dois leilões por dia em algumas sessões.

Divulgação

Ancor terá cadastro
unificado em setembro
Ao menos dez corretoras já se
mostram interessadas em aderir
ao sistema, diz Cintra Neto

O cadastro unificado de investi-
dores — que está sendo desenvol-
vido pela Associação Nacional das
Corretoras de Valores, Câmbio e
Mercadorias (Ancor) em parceria
com a C&M Software — deverá es-
tar pronto para começar a funcio-
nar, a pedido da BM&FBovespa,
ainda na primeira quinzena de se-
tembro. “Dez corretoras já estão
interessadas, verificando o fun-
cionamento do sistema, mas nin-
guém fechou contrato ainda”,
disse ao BRASIL ECONÔMICO o presi-
dente da Ancor, Manoel Felix Cin-
tra Neto. O chamado Identificador
Único do Investidor é conhecido
no mercado como Invid Ancor.

A proposta da associação,
apresentada na semana passada
às corretoras, é de centralizar os
dados cadastrais dos clientes em
um só sistema. A Ancor e a C&M
seriam as responsáveis por rece-
ber, checar (junto à base de dados
da empresa, que possui dados de
120 milhões de CPFs) e armaze-
nar todas as informações dos for-
mulários e documentos exigidos
pelas regras da bolsa, do Banco
Central e, principalmente, da
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). A previsão, segundo Cin-
tra Neto, é de que todo o relacio-
namento do investidor na con-
fecção do cadastro seja eletrônico
— em vez dos originais, o solici-
tado serão cópias digitais das cer-
tidões. Também caberia às duas
entidades a atualização periódica
do cadastro e a distribuição das
informações para as corretoras.

Do ponto de vista dos inter-
mediadores, a vantagem da uni-
ficação está em eliminar do dia-
a-dia uma série de procedimen-
tos burocráticos. Do lado do in-
vestidor, fica facilitada a troca
entre corretoras — ou a portabi-
lidade dos investimentos. “Bas-
tará que informe seu número de
cadastro no Invid à nova corre-
tora para que seus dados sejam
informados a ela”, explicou o
presidente da Ancor.

Pensando no futuro do mer-
cado brasileiro de capitais, trata-
se de ferramenta “fundamen-
tal”, segundo Cintra Neto. “Se
realmente vier para a bolsa a
quantidade de pessoas físicas
que se está esperando, os proce-
dimentos de cadastro podem re-
presentar um gargalo.”

Detalhes
O modelo está desenhado e des-
envolvido, mas uma série de de-
talhes ainda precisam ser defini-
dos até setembro. Um deles, o
custo de adesão das corretoras ao
cadastro unificado. Outro, a inte-
gração da ferramenta com o Sina-
cor, sistema de gestão utilizado
pelas corretoras. “O conceito é
ótimo, mas precisamos verificar
como vai ser colocado em práti-
ca”, avaliou a diretora do Link
Trade, home broker da corretora
Link, Mônica Saccarelli. Para isso,
a Ancor reuniu os intermediários
ontem e montou um grupo de
trabalho para se focar na discus-
são e na melhora do sistema.

Em especial para as corretoras
pequenas, a criação do cadastro
soa como uma boa notícia. “Os
custos para captar potenciais
clientes são muito altos”, afir-
mou o diretor-presidente da
corretora Corval, Márcio Santos.
Na opinião do executivo, a unifi-
cação tende a fortalecer as insti-
tuições que se focarem em dar o
melhor atendimento ao investi-
dor. “Com certeza vamos aderir
ao cadastro unificado.” ■

Ex-presidentes das bolsas
Eduardo Azevedo (à esq.) e

Manoel Cintra Neto (centro)
veem campanha com Pelé.

Edemir Pinto (à dir.) quer
5 milhões de investidores

Henrique Manreza

investidores
para trazer 5 milhões de pessoas à bolsa

que veem a bolsa como “sua casa”
(leia mais acima). Compreenden-
do aplicadores históricos, com
carteiras e volumes de operações
grandes, esse perfil corresponde a

4,1% dos investidores da bolsa.
“O ideal seria que os investidores
migrassem para este perfil”, ava-
liou o diretor de Fomento de Ne-
gócios da bolsa, Verdi Monteiro. ■

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DE PROCESSOS — AMGESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 4105-376/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP-10.113/2009 
Tipo: menor preço por item
Objeto: RP para eventual aquisição de material granítico destinada 
ao Departamento de Estradas de Rodagem.
Data de realização: 8 de setembro de 2010 às 09:00 h.
Processo: 4406-213/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP-10.112/2009 
Tipo: menor preço lote
Objeto: Prestação de serviços de cadastramento e regularização 
fundiária de imóveis destinada ao ITERAL.
Data de realização: 08 de setembro de 2010 às 09:00 h.
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF
Informações: Fone: 82 3315-3477, Fax: 82 3315-7246/7241/7240

Maceió, 17 de agosto de 2010.

DE GRÃO EM GRÃO

Número de investidores na BM&FBovespa cresce

Fonte: BM&FBovespa      *Posição em julho    **Posição de dezembro de cada ano e de julho de 2010
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Sandvik MGS S.A.
CNPJ/MF 00.463.200/0001-51 - NIRE 35.300.140.176

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 20 de Maio de 2010
Data e Hora: Aos 20/05/10, às 10hs na sede do Escritório Administrativo da CIA., localizada em SP/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: Tota lidade. Mesa: Presiden te: Sr. Carlos Gilberto Norio Hirata; Secretário: Francisco José Laval
Wanner. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos: O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as
demais demonstrações fi nanceiras relativos ao exercício social findo em 31/12/09 e publicados, juntamente com o parecer dos
auditores independentes, no DOESP e no Brasil Econômico em 19/05/10; respectivamente nas págs. 9, 10 e 47. En cerramento:
Formalidades Legais Registradas na JUCESP nº 289.206/10-8 em 12/08/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Os investidores recentes na bolsa,
com valores baixos de custódia e
operações, são mais abundantes
na BM&FBovespa. Segundo
estudo da FGV, o tipo para quem
a bolsa funciona como “vacina
antimonotonia” soma 58,3%
dos aplicadores. São aqueles que
compraram ações para quebrar
a monotonia dos investimentos,
movidas pela expectativa
histórica de valorização das
ações, mas são pouco ativos.
Têm, em média, carteiras de
R$ 2,5 mil. Dos investidores que
chegaram à bolsa a partir de
2008, 84,3% estão neste perfil.

PERFIL DO INVESTIDOR

1.

Os investidores para quem
a bolsa é a “grande aposta” —
recentes no mercado, com
carteiras e operações volumosas
— somam 4,1% do total. A bolsa
representa “longo prazo” para
8% dos investidores e serve de
“investimento planejado” para
outros 5,2%. Os aplicadores
que consideram as ações um
“passatempo” são 1,1% e os que
as veem como chance de “ganho
rápido” representam 4,5%.
Outros 14,7% dos investidores —
que estão no mercado há
tempo, com carteira e operações
pequenas — formam o perfil que
considera a bolsa seu “cofrinho”.

2.

Iniciativa pode
evitar que o
cadastramento
se torne um gargalo
com a chegada dos
novos investidores
almejados pela bolsa

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 42.
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