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CONTA CORRENTE

Fluxo cambial está positivo
em US$ 2,6 bilhões, segundo BC
O saldo da entrada e saída de dólares do país (fluxo cambial)
está positivo em US$ 2,6 bilhões em fevereiro, até o dia 11, segundo
divulgado ontem pelo Banco Central (BC). O fluxo comercial está
negativo em US$ 559 milhões, com importações de US$ 6,3 bilhões
e exportações de US$ 5,7 bilhões. Já o saldo de operações financeiras
ficou positivo em US$ 3,1 bilhões no período.

CÂMBIO

Dólar tem leve alta, mas
segue preso a níveis recentes
O dólar fechou com modesta apreciação frente ao real ontem, mas ainda
mantendo-se na recente faixa de oscilação vista nas últimas semanas,
com o mercado dividido entre as atuações do Banco Central e entradas
de recursos. A cotação subiu 0,12%, a R$ 1,672 na venda. De acordo com
Marcelo Oliveira, operador de câmbio da BGC Liquidez, houve alguma
demanda por dólares no meio da tarde, “mas nada muito acentuado”.

John Hughes/SXC

Fonte: banco       *Empréstimo feito ao acionista controlador, o Grupo Silvio Santos, 
que aportou os recursos no banco

AJUSTES, EM R$ BILHÕES ZERANDO A CONTA, EM R$ BILHÕES

Carteira de crédito inexistente

Operações de cessão de crédito 
liquidadas que não foram 
informadas  aos bancos que 
compraram as carteiras

Irregularidade na constituição de 
provisões para perdas

Erros em marcação a mercado

Outros ajustes

Total 

1,6

1,7

 
 
 
0,5

 
0,3

0,2

4,3

Empréstimo do FGC em 9 de 
novembro*

Direcionamento para a 
administradora de cartões

Empréstimo adicional do FGC 
em 31 de janeiro*

Crédito tributário ativado

Total

2,5 

-0,2 

1,3 

0,7

4,3

Além dos aportes do FGC, banco recorre a créditos tributários

ROMBO CHEGA A R$ 4,3 BI
■ BTG

R$4bilhões

Valor que o BTG se
comprometeu a aportar
no Panamericano após
assinatura do contrato

■ PANAMERICANO

R$142mi

Prejuizo líquido do
banco em dezembro
de 2010

Para não necessitar de mais
aportes no futuro, a nova admi-
nistração do Panamericano, que
entrou após a descoberta do
rombo, em novembro, decidiu
aprimorar a estrutura de custos
do banco. Segundo o diretor-
superintendente, Celso Antunes
da Costa, a gestão antiga manti-
nha uma estrutura de custo de
captação elevada, o que intensi-
ficou o rombo. “Fizemos uma
revisão dos contratos e das co-
missões”, explica o executivo.
Um dos pontos atacados foi a
comissão paga às corretoras que
traziam investidores para o
banco. Sem revelar os valores,
da Costa afirma que o gasto com
essas operações era elevado e
que isso foi renegociado.

As taxas pagas para atrair in-
vestidores também eram consi-
deradas acima da média do
mercado. No entanto, o execu-
tivo garante que as operações
feitas no passado não serão alte-
radas. “Isso não vamos renego-
ciar. Não faz sentido”, diz

Outra decisão do banco foi
adotar novos padrões de gover-
nança, com novos controles in-
ternos e revisão dos comitês e
auditorias internos. Além disso,
a gestão será mais descentrali-
zada. “Fizemos algo primordial,
que é a segregação das funções.
O acúmulo de funções permitiu
esse malabarismo todo”, diz.

O executivo afirma que eram
poucos os profissionais do banco
que tinham conhecimento da
fraude ou que agiram suposta-
mente de forma omissão. Dos dois
mil colaboradores do banco, esse
grupo estaria restrito a 40, sendo
que todos já foram afastados.

Para sanar todas as fraudes
contábeis, a nova administração
do banco fez um pente fino em
todas as operações. A Deloitte
fez um trabalho similar, che-
gando a um dado contábil simi-
lar ao do banco. A PwC foi con-
tratada para fazer também uma
avaliação. Só após todas essas
checagens o balanço foi divul-
gado. “Não tem no mercado
banco com informações mais
corretas e precisas. Pode ter
igual, mas não mais preciso.”

Como não foi possível detec-
tar quando a fraude começou, a
decisão do Panamericano foi
publicar um “balanço de aber-
tura”, referente a novembro, e a
partir daí começar a apurar
uma nova contabilidade. “O
banco renasceu. Os números
válidos são os que instituímos
no balanço de abertura”, diz.
No balanço de um único mês,
dezembro, o banco apurou um
prejuízo de R$ 142 milhões. ■

Um dos pontos
atacados pela
atual gestão foi
a comissão paga
às corretoras que
traziam investidores
para o banco

Banco revisa
custos para ficar
competitivo
Mas contratos antigos, como venda de CDBs,
serão mantidos com as mesmas taxas

Da Costa, diretor-superintendente do
Panamericano, garante que não há

possibilidade de o rombo contábil ser maior

Henrique Manreza

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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