
%HermesFileInfo:B-14:20100929:

B14 QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

CVM aplica multa de R$ 504 milhões
a envolvidos em fraude no Rio

Fernando Scheller
Altamiro Silva Júnior

O fim da exclusividade no setor
de cartões, que eliminou a neces-
sidade de manutenção de duas
máquinas de pagamento pelos
varejistas, transferiu a disputa
entre as gigantes do setor para a
tecnologia. As credenciadoras
correm para ocupar o potencial
de expansão dos pagamentos via
celular no País: a Cielo compra e
faz parcerias com empresas do
segmento, enquanto a Redecard
busca integrar o telefone às má-
quinas do comércio.

A Cielo montou uma parceria
com o Banco do Brasil e a opera-
dora Oi para reforçar o Oi Pa-
ggo, braço de pagamentos da
operadora móvel que atende cer-
ca de 75 mil estabelecimentos
em todo o País, sendo especial-
mente forte na Região Nordes-
te. É o segundo negócio da cre-

denciadora em dois meses: em
agosto, a empresa havia desem-
bolsado R$ 50 milhões para assu-
mir o controle de outra compa-
nhia similar, a fluminense M4U.
Desde o início do ano, circulam
notícias de que a Oi buscava um
parceiro para ajudar na opera-
ção do serviço de pagamentos.

De acordo com Eduardo Tu-
de, presidente da consultoria
Teleco, a parceria estratégica
faz sentido tanto para a Oi quan-
to para a Cielo. Ele afirma que,
para o pagamento por celular
crescer no País, as credenciado-
ras, que têm este mercado como
negócio principal, precisam es-
tar envolvidas na operação. “As-
sim, fica mais fácil de o serviço
se tornar mais universal, de o pa-
gamento de compras ser um ser-
viço usado por clientes de várias
operadoras”, diz o especialista.

Interesse. Conforme pesquisa
da Teleco e da empresa Acision,
o uso do celular para pagamen-
tos no Brasil ainda é baixo: du-
rante o primeiro semestre de
2010, somente 3% dos usuários
de telefonia móvel no Brasil dis-
seram ter usado o aparelho para
comprar um produto ou pagar

uma conta. Um levantamento
feito no fim de 2009 mostra
que, apesar das ressalvas relati-
vas à segurança, 71% dos entre-
vistados afirmaram que usa-
riam o celular para substituir
cartões de crédito ou de débito,
enquanto 66% disseram que o
telefone poderia ser uma opção
válida para consultar saldo ou
movimentar a conta no banco.

Apesar de o Brasil já ter mais
de um telefone celular por habi-
tante, segundo a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel), o uso da tecnologia para pa-
gamentos está bem aquém de
mercados desenvolvidos, como
o Japão, onde 50% dos clientes
de telefonia móvel usam o apare-
lho para este fim, e também de
nações mais pobres, como o
Quênia, onde o celular se tor-
nou uma alternativa para a popu-
lação sem acesso a bancos.

‘Ponte’. Para vencer a descon-
fiança do consumidor com rela-
ção à migração do cartão para o
celular, a Redecard desenvolveu
um serviço que usará as máqui-
nas do comércio como “ponte”.
Estará disponível em testes, a
partir do mês que vem, um siste-

ma em que o cliente vai cadas-
trar o celular no banco emissor
do cartão.

Depois disso, poderá ir às lo-
jas e digitar o número de telefo-
ne na máquina, seguido da se-
nha do cartão. Para confirmar a
compra, receberá um código
por SMS, que também deverá
ser informado à máquina.

A partir de outubro, o projeto
estará disponível para clientes
Itaucard-Vivo, em 600 mil esta-

belecimentos do País. A meta é
estender o serviço para as 1,3 mi-
lhão de máquinas da empresa
no início de 2011 – clientes de
todas as bandeiras, bancos e
operadoras poderão usar a novi-
dade.

“Cada consumidor poderá fa-
zer o cadastro de até nove car-
tões, incluindo o ticket alimen-
tação”, explica Milton Iuki, dire-
tor executivo de produto e ma-
rketing da Redecard.

Negócios

Redecard e Cielo fazem
aposta nos celulares

● O Tribunal Regional Federal da
2ª Região manteve ontem deci-
são favorável à divulgação da
remuneração de executivos de
companhias de capital aberto,
revogando liminar impetrada pe-
lo Instituto Brasileiro de Executi-
vos de Finanças (Ibef). Ainda ca-
be recurso, mas o assunto agora
seguiria para um tribunal supe-
rior e entraria como recurso reti-
do, ou seja, sem urgência para
apreciação.

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) afirmou que todas as
empresas estão obrigadas a di-
vulgar as informações e estarão
sujeitas aos “comandos previs-
tos na Instrução 480” caso des-
cumpram a determinação. “No
entendimento da CVM as empre-
sas estão sujeitas a essa obriga-
ção desde 8 de julho. A CVM vai
tomar todas as providências cabí-
veis, seja na via administrativa ou
na judicial para o cumprimento
da obrigação”, afirmou o chefe
da Procuradoria Geral Especiali-
zada junto à CVM, Alexandre Pi-
nheiro dos Santos.

Mineração. Rio Tinto manterá
sistema de reajuste trimestral

● Um serviço financeiro baseado
na telefonia móvel atende a popu-
lação “sem banco” do Quênia, na
África. Capitaneado pela gigante
da telefonia móvel Safaricom, o
serviço M-Pesa permite que cer-
ca de 8 milhões de clientes do
país usem o telefone celular para
operar transações monetárias.
Isso significa dizer que mais de
um quarto da população quenia-
na é cliente dessa iniciativa, lan-
çada pela empresa há apenas
três anos.

O serviço permite que, além
de enviar mensagens pelo celu-
lar, as pessoas possam sacar e
movimentar dinheiro nos milha-
res de agentes financeiros cre-
denciados por todo o Quênia.

Recentemente, o M-Pesa ini-
ciou sua atuação internacional:
quenianos que trabalham no Rei-
no Unido já podem transferir valo-
res para os parentes que moram
na África.

Com o sucesso, a novidade
também já migrou para a Tanzâ-
nia, onde já contabiliza aproxima-
damente 1 milhão de usuários.
Outros mercados em que a em-
presa aposta na telefonia móvel
para transações financeiras são
a Índia, o Egito e a África do Sul.
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Justiça mantém
obrigação de se
divulgar salários

MARCOS B. PINTO
DIRETOR DA CVM
“Embora a cadeia de negócios
realizados pareça complexa, as
provas deixam clara a real
natureza da operação. Entendê-la
se torna bastante simples, uma
vez dissipada a cortina de fumaça
criada pelos acusados.”

Operação fraudulenta. Investidores tiveram lucros milionários ao comprar direitos creditórios do extinto Berj e repassá-los,
com lucros exorbitantes, a fundos de pensão; punição é a segunda maior já aplicada pela CVM, atrás apenas da multa no Banco Santos

Na África, celular
é opção para os
‘sem banco’

Norma. Segundo Pinheiro, CVM tomará todas as providências para que empresas cumpram obrigação de divulgar remuneração

Foco. Empresas devem mesclar uso de máquinas e celulares

Sabrina Valle / RIO

A Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) aplicou uma
multa de R$ 504 milhões a no-
ve acusados de envolvimento
em fraudes em operações reali-
zadas em 2005 no mercado fi-
nanceiro. O caso está relacio-
nado a créditos do extinto Ban-
co do Estado do Rio de Janeiro
(Berj), usados para amortizar
parte de uma dívida com o
Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Ja-
neiro (RioPrevidência).

Esta é a segunda maior multa
imposta pela CVM, perdendo
apenas para a dos envolvidos no
caso do Banco Santos, de cerca
de R$ 665 milhões, em 2008. Os
acusados da fraude julgada on-
tem negam irregularidades e vão
recorrer da decisão. Segundo
eles, a disputa faz parte de uma
briga judicial mais ampla, entre
os governos de Rosinha Garoti-
nho (2003-2006) e o atual gover-
no, de Sérgio Cabral, no Rio. Ca-
bral tenta na Justiça recuperar
um prejuízo de R$ 426 milhões
que o Estado alega ter sofrido
com a venda da carteira de crédi-
to imobiliária do extinto Berj – a
parte que sobrou do Banerj após
a venda para o Itaú.

Segundo a CVM, quatro inves-
tidores operaram nas duas pon-
tas das operações (compra e ven-
da), o que é ilegal, com lucros
milionários, sem recursos pró-
prios e sem risco. Cinco investi-
dores conseguiram lucrar, de for-
ma fraudulenta, R$ 218 milhões
em operações realizadas entre ja-
neiro e abril de 2005.

Créditos. Em linhas gerais, as
operações fraudulentas aconte-
ceram da seguinte forma: investi-
dores compraram cotas de um
fundo de investimento em direi-
tos creditórios, os transforma-
ram em créditos e os revende-
ram, por um preço inflado, para
outro fundo (ASM FIDC FCVS),
que tinha oito fundos de pensão
como cotistas: os fundos da Pe-
trobrás (Petros), Correios (Pos-
talis), Banco Regional de Brasília
(Regius), Furnas (Real Grande-

za), Companhia Energética de
Brasília (Faceb), Fundação
Oswaldo Cruz (Fioprev), Cen-
trais Elétricas de SC (Celos) e
Docas (Portus).

“Embora a cadeia de negócios
realizados pareça complexa, as

provas deixam clara a real natu-
reza da operação. Entendê-la se
torna bastante simples, uma vez
dissipada a cortina de fumaça
criada pelos acusados para enco-
bertar o ilícito”, afirmou o dire-
tor da CVM e relator do proces-
so, Marcos Barbosa Pinto.

As operações tiveram interme-
diários. Houve 14 acusados no
processo da CVM e nove foram
condenados a pagamentos de
multa. A maior ficou com Eduar-
do Jorge Saad, com R$ 264,5 mi-
lhões. Esta é a maior multa indivi-
dual já aplicada pela CVM.

Foram condenados ainda Fer-
nando Salles Teixeira de Mello
(R$ 54 milhões), José de Vascon-
cellos e Silva (R$ 55 milhões),
Olímpio Uchoa Vianna (R$ 56

milhões), Nominal DTVM (R$ 7
milhões), Tetto Habitação (R$
43 milhões), Eugênio Pacelli
Marques Holanda (R$ 21,8 mi-
lhões), Estratégia Investimen-
tos (R$ 1,1 milhão) e ASM Admi-
nistradora (R$ 100 mil). Tam-
bém foi suspenso por sete anos o
registro de administrador de car-
teira de Antônio Luiz de Mello. E
Sérgio Luiz Vieira Machado foi
inabilitado por sete anos para o
cargo de administrador.

O advogado Nelson Eizirik,
que representa parte dos acusa-
dos, afirmou que entrará com re-
curso, com efeito suspensivo, no
Conselho de Recursos do Siste-
ma Financeiro Nacional, instân-
cia acima da CVM. Segundo ele,
o processo pode demorar de 18 a

24 meses para ser julgado.
Ele sustenta que a decisão te-

ve fundamentos equivocados, já
que os investidores não partici-
param da formação do preço dos
créditos vendidos, tendo isso fi-
cado a cargo da Fundação Padre
Leonel Franca. O acusado Anto-
nio Luiz de Mello e Souza tam-
bém afirma que a decisão da
CVM está “absurdamente equi-
vocada”. “Certamente o Estado
agiu violentamente sobre a deci-
são. A decisão já estava pronta.”

Saad fazia parte, junto com ou-
tros três sócios (José de Vascon-
cellos e Silva, Fernando Salles
Teixeira de Mello e Olímpio
Uchoa Vianna) da Estratégia In-
vestimentos, que atuou em boa
parte das operações.

Na ponta inicial do caso estão
títulos do Berj. O banco tinha
uma dívida de R$ 548 milhões
com a RioPrevidência e usou
uma carteira de créditos imobi-
liários, avaliada em 2004 em R$
313 milhões, para saldar parte do
montante. O Berj cedeu os crédi-
tos à RioPrevidência, que os re-
passou a um fundo criado espe-
cialmente para o negócio.

O fundo foi dividido em cotas
e leiloado por R$ 135 milhões. A
Estratégia foi a única participan-
te do leilão. No mesmo dia, trans-
formou as cotas em créditos e
começou uma série de opera-
ções em que os revendeu com
preços inflados. Os créditos fo-
ram parar no fundo que tinha os
fundos de pensão como cotistas.

Empresas investem
em tecnologia para
incentivar o uso do
telefone como substituto
do cartão de crédito
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