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DESTAQUE BANCOS
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O cenário caótico vivido pelo
Panamericano ao longo do dia
foi refletido na bolsa brasileira.
As ações preferenciais (PN) do
banco despencaram 29,54%,
cotadas a R$ 4,77. Os papéis
chegaram a bater os R$ 4,35,
na mínima do dia. Com a des-
valorização registrada ontem,
as ações acumulam queda de
54,06% no ano.

Outros bancos de médio
porte também recuaram forte
em meio à notícia — BicBanco
caiu 5,36%; Sofisa perdeu
4,81% e Paraná Banco apresen-
tou desvalorização de 4,44%.
Banco Pine, Daycoval, Cruzeiro
do Sul, Indusval e ABC Brasil
perderam entre 0,79% e 2,98%.

Mas não foi só a queda
abrupta dos papéis que assus-
tou o mercado. Os negócios
com ações do banco nos últi-
mos dias foram superiores a
média diária em 2010. Na ter-
ça-feira, dia em que o Pana-
mericano divulgou fato rele-
vante (após fechamento da
BM&FBovespa), os papéis da
instituição financeira giraram
cerca de R$ 48 milhões, en-
quanto a média diária anual
(excluído os dias atípicos) é de
R$ 2,46 milhões.

Indagada sobre a possibilida-
de de vazamento de informa-
ção, a Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) respondeu, por
meio de nota, que “não comen-
ta situações específicas, embora
acompanhe e analise as infor-
mações e operações de compa-
nhias abertas, adotando as me-
didas cabíveis, se necessário”.

O giro financeiro registrado
pelas ações do Panamericano
ontem foi de R$ 162,9 milhões,
perdendo apenas para Itaú PN
(R$ 240,5 milhões) e Bradesco
PN (R$ 178,9 milhões) no setor
bancário. Estendendo para ou-
tros setores presentes na bolsa
brasileira, a instituição finan-
ceira perdeu para outros qua-
tro papéis: Petrobras, Vale,
BM&FBovespa e OGX.

Situação recorrente
Assim que o Panamericano
anunciou que seu acionista
controlar faria aporte de R$ 2,5
bilhões com o intuito de re-
compor “inconsistências con-
tábeis”, a agência de classifi-
cação de risco Moody’s colo-
cou em revisão para possível
rebaixamento todos os ratings
atribuídos à instituição finan-
ceira. O episódio voltou a colo-
car em xeque a atuação das
agências de classificação de
risco, posição bastante ques-

tionada quando a crise do sub-
prime veio à tona.

A diretora-executiva da
Standard & Poor’s (S&P), Mi-
lena Zaniboni explica que as
análises feitas pelas agências
de classificação de risco [para
atribuição de rating] se ba-
seiam em balanços auditados.

“É impossível prever algo
assim pelo simples fato das
agências de classificação de
risco não serem as responsá-
veis pela auditoria dos resulta-
dos”, pondera.

Para ela, a situação é dife-
rente da observada na oca-
sião da crise. “Além de anali-
sar a capacidade de paga-
mento das dívidas, traçamos
um cenário provável para os
próximos anos. Entre 2007 e

2008, não imaginávamos que
a inadimplência das hipote-
cas era tão alta. Sendo assim,
desde 2008, passamos a ser
mais transparentes no cená-
rio que estamos projetando.
Assim o mercado tira suas pró-
prias conclusões”, completa.

Além da Moody’s, a Fitch Ra-
tings também acompanha o Pa-
namericano. Em julho, a agên-
cia elevou os ratings do banco
baseando-se “no suporte que
acredita que o banco receberia
da Caixa Econômica Federal em
momentos de estresse”, afir-
mava o comunicado.

Até o fechamento desta edi-
ção, a Fitch não havia se pro-
nunciado a respeito da atual
classificação atribuída à insti-
tuição financeira. ■

Rombo nas contas
do banco do grupo
Silvio Santos voltou
a questionar o papel
das agências de risco.
Segundo a Standard
& Poor’s, é impossível
prever problemas
dessa magnitude,
uma vez que a
classificação é feita
com base em balanços
certificados pelas
auditorias

Em queda livre na bolsa, cotação
do Panamericano recua 30%
Ações, que acumulam queda de 54% no ano, prejudicaram os papéis de outras instituições de médio porte
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Negócios com ações do 
Panamericano nos últimos dias 
foram superiores à media diária 
em 2010, em R$ milhões
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Volume financeiro registrado ontem só
perdeu para seis ações de diferentes setores
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