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● A CVM já havia lançado no pas-
sado ofensiva também contra os
chamados fundos automáticos,
ou “raspa conta” – aplicações
que tiram os recursos que so-
bram na conta corrente do clien-
te e os aplicam na carteira. Es-
ses fundos foram bastante popu-

lares até 2006, com taxas que
chegavam a superar 18% ao ano
numa época em que o juro bási-
co da economia era algo como
20% ao ano. A CVM abriu vários
inquéritos contra bancos por con-
ta dessas taxas. A Associação
Brasileira das Entidades do Mer-
cado Financeiro e de Capitais (An-
bima) chegou a incluir uma regra
em seu código de autorregulação
proibindo os fundos de aplicar
automaticamente os recursos
das contas de varejo.

Sabrina Valle / RIO

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) abriu processo con-
tra o Banco Itaucard por cobran-
ça de taxas de administração abu-
sivas praticadas por parte do Ba-
nestado, comprado pelo Itaú em
2000. Segundo dados da CVM, o
Itaucard é acusado de cobrar “ta-
xa de administração elevada em
relação às taxas observadas no
mercado”.

O processo não é o único em
tramitação dentro do órgão so-

bre o assunto. O HSBC está sen-
do processado junto com três
executivos por cobrança de taxa
de 11% em um de seus fundos.
Pelo menos três gestoras de re-
cursos foram intimadas pela
CVM a dar explicações sobre fun-
dos DI com altas taxas de admi-
nistração. Fundos de renda fixa
também estão na mira.

O entendimento da CVM é
que os bancos têm liberdade pa-
ra estabelecer suas taxas, mas
não a ponto de inviabilizar o ren-
dimento prometido como meta.
No caso dos fundos DI, as insti-
tuições prometem aos investido-
res rendimento vinculado ao
Certificado de Depósito Bancá-
rio (CDI), mas, segundo a CVM,
acabam reduzindo os ganhos
com as taxas elevadas.

A acusação ao Itaucard envol-

ve um fundo fechado com dez
cotistas, clientes qualificados, e
patrimônio de R$ 1 milhão. Nes-
se caso, também são acusados os
executivos Paulo Eikievicius

Corchaki e Carlos Henrique
Mussolini. Eles têm até 2 de mar-
ço para apresentarem defesa e
poderão tentar um acordo com a
autarquia para encerrar o proces-

so sem presunção de culpa, o
que geralmente é feito após o pa-
gamento de uma quantia à CVM.

Mussolini, que aparece na pá-
gina do banco como diretor de
Administração de Recursos de
Terceiros, já foi alvo de investiga-
ção na autarquia. Ele evitou pelo
menos outros dois julgamentos
pagando à CVM, com o banco,
R$ 20 mil, em 2006, e R$ 100 mil,
em 2007. Procurado, o Itaú pre-
feriu não comentar o processo,
que corre em sigilo.

As taxas de administração ga-
nharam atenção especial na
CVM desde que a Selic começou
a cair. Antes, com os juros muito
altos, os rendimentos elevados
compensavam uma eventual ta-
xa mais gorda. Agora, dependen-
do da taxa, a rentabilidade pode
ficar menor que a da poupança.

O HSBC é acusado por man-
ter a taxa de administração do
HSBC Fundo de Investimento
em Cotas de Fundos de Investi-
mento (FICFI) Renda Fixa Auto-
mático em 11% ao ano, considera-
da alta demais pela autarquia.

O banco propôs pagar à autar-
quia R$ 180 mil, além de cerca de
R$ 3,6 milhões em indenizações
aos cotistas do fundo, valor equi-
valente à diferença entre a renta-
bilidade diária da carteira e o
equivalente a 30% da remunera-
ção diária do CDI para o período
de 1.º de março de 2006 a 31 de
maio de 2007. Mas o comitê da
CVM que analisa as propostas
considerou que a oferta de inde-
nização em favor dos investido-
res deveria ser atualizada com ba-
se na Selic, e não no IPCA, como
havia sugerido o banco. Em se-
tembro, a CVM rejeitou a propos-
ta alegando que um acordo não
“teria o efeito pedagógico e
orientador” que se espera.

Paula Pacheco

A possibilidade de a mansão e as
obras de Edemar Cid Ferreira,
fundador do Banco Santos, se-
rem tombadas pelo poder públi-
co e convertidas em museu tem
gerado polêmica. Para o juiz Ré-
gis Rodrigues Bonvicino, da 1.ª
Vara Cível de São Paulo, respon-
sável pelo despejo do ex-ban-
queiro, as obras e a mansão de-
vem ser vendidas para se pagar a
dívida do banco com credores.

A proposta de transformar o
patrimônio em museu é do ex-
juiz e agora desembargador do
Tribunal Regional Federal da 3.ª
Região, Fausto De Sanctis.
“Com todo respeito ao dr. Faus-
to, mas está se querendo fazer

caridade com dinheiro alheio.
Como ele bem sabe, o Edemar
deixou um rombo de R$ 3 bi-
lhões. Como ficam os credo-
res?”, diz Bonvicino. “Se for para
fazer um museu, tem de ser dos
lavadores de dinheiro, algo didá-
tico à população. Mais apropria-
do ser um museu do crime do
colarinho branco.”

Sanctis, por sua vez, se respal-
da na Constituição brasileira e
na Convenção da Unesco, da
qual o País é signatário, para de-
fender a criação do museu. “Não
se pode olhar pela ótica de pou-
cos, como se está tentando dese-
nhar. Qualquer autoridade, in-
cluindo os juízes, tem obrigação

de proteger o patrimônio cul-
tural. Obra de arte não tem va-
lor econômico, mas artísti-
co”, diz.

Recentemente Sanctis en-
viou ofício ao Ministério Pú-
blico Federal para que ques-
tionasse o Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Tu-
rístico (Condephaat) sobre o
processo de tombamento, ini-
ciado em 2008. “Queria saber
porque esse processo não es-
tá na sua marcha natural”, ex-
plica. Por meio de nota, a Uni-
dade de Preservação do Patri-
mônio Histórico (UPPH) in-
forma que o estudo de tomba-
mento do imóvel e dos bens
“segue o procedimento pa-
drão a todos os processos”.

Alberto Sauro, arquiteto
responsável pelo laudo do
acervo de Edemar, formado
na Universidade de Veneza,
não acredita no potencial da
casa e das obras para compor
um museu. “É clara a falta de
cultura nessa coleção. Ede-
mar não tem uma formação
para isso. Ali existe uma cultu-
ra de consumo, não artística.”

Sobre a casa, ele diz: “Não
se trata de uma encomenda
cultural, mas financeira. Não
é justo que aquele castelo su-
perdimensionado seja consi-
derado um patrimônio”.

Marili Ribeiro

A rede varejista Casas Bahia
manteve o posto de líder entre
os maiores anunciantes do País,
mas o ranking do ano passado,
feito pelo Ibope Monitor, trou-
xe algumas novidades no pelo-
tão da frente. A montadora
Hyundai Caoa subiu para o ter-
ceiro lugar, posto antes ocupa-
do pela Ambev. Duas multina-
cionais concorrentes no seg-
mento de higiene e limpeza, a
Reckitt Benckiser e a Procter &
Gamble, aumentam suas verbas
em mais de 80% e subiram para
a oitava e nona posições, respec-
tivamente.

Outros grupos voltados para
bens de consumo, atraídos pelo

bom ritmo de crescimento do
mercado interno no ano passa-
do, também turbinaram suas ver-
bas de marketing acima da mé-
dia geral, que ficou em 20%. A
Cervejaria Petrópolis expandiu

seus investimentos em anún-
cios em 65,7%, e o Grupo Pão de
Açúcar, em 54,1%. A fabricante
de produtos para cabelos
L’Oreal passou a integrar a lista
dos 30 maiores anunciantes, as-
sim como a montadora Renault.

Uma das surpresas em 2010, já
que sempre usou a estratégia de
grandes gastos com propagan-
da, foi a companhia de produtos
de bens de consumo e farmacêu-
ticos Hypermarcas, que enco-
lheu seus investimentos em
22,8% ante o ano anterior. Foi a
maior queda entre os 30 maiores
anunciantes do Brasil.

Alta. O avanço médio do merca-
do, de 19% em relação a 2009, é
apontado por profissionais do se-
tor como um ótimo resultado.
Um desempenho que supera o
aumentos dos anos anteriores:
7% em 2009 e 12% em 2008. Os
números levantados pelo Ibope
consideram os anúncios veicula-
dos em oito meios de comunica-
ção: televisão aberta, revistas,
jornais, rádio, outdoor, TV por
assinatura, cinema e internet.

Os rankings não levam em con-
ta os descontos normalmente ne-
gociados entre as partes, compu-
tando os valores expressos nas
tabelas dos veículos. O instituto
tem por critério valorar todo e
qualquer espaço ocupado, seja
ele gratuito ou não.

Tombamento da
mansão de Edemar
provoca polêmica

CVM tenta coibir taxas abusivas em fundos de bancos

● Casas Bahia
R$ 3,095 bilhões

● Unilever
R$ 1,930 bilhão

● Hyundai Caoa
R$ 1,324 bilhão

● Ambev
R$ 1,241 bilhão

● Caixa Econômica Federal
R$ 980 milhões

● Bradesco
R$ 926 milhões

Casas Bahia mantém
liderança entre os
maiores anunciantes
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Bradesco é
6º do mundo
em ranking
de marcas
Valor é estimado em US$ 18,6 bi; posição é
inédita para um banco de país emergente

Altamiro Silva Junior

O Bradesco figura na sexta po-
sição entre as marcas de ban-
co mais valiosas do mundo, se-
gundo pesquisa feita pela con-
sultoria inglesa Brand Finan-
ce, que avaliou 500 institui-
ções financeiras em vários paí-
ses. A marca do banco é avalia-
da em US$ 18,6 bilhões. O nor-
te-americano Bank of Ameri-
ca é o líder do ranking, com
US$ 30,6 bilhões.

O levantamento, chamado de
Brand Finance Global Banking
500 – 2011, foi divulgado ontem
em Londres. É a primeira vez
que uma instituição de um país
emergente ocupa uma posição
entre as seis marcas de banco
mais valiosas do mundo, destaca
o CEO da Brand Finance para a

América Latina, Gilson Nunes.
O levantamento é feito há cinco
anos.

Nunes destaca que o Bradesco
tem conseguido se beneficiar no
Brasil com o crescimento da ren-
da da população, chegando a
100% dos municípios brasileiros
e lançando produtos específicos
para o público de renda mais bai-
xa. Enquanto a instituição brasi-
leira cresce em meio à expansão
da economia, bancos da Europa
e dos Estados Unidos ainda so-
frem o efeito da crise financeira
mundial, o que muda a percep-
ção dos clientes sobre eles.

“O desempenho do Bradesco
e dos bancos chineses mostra
que os bancos de países emergen-
tes vêm conquistando espaço no
seleto grupo dos dez mais valio-
sos do mundo”, destaca Nunes.

De acordo com o estudo, de
maneira geral o valor das marcas
tem aumentado mais do que o
valor dos próprios bancos nos úl-
timos anos. Enquanto este últi-
mo subiu 13% no ano passado,
para US$ 6 trilhões, a soma total
dos valores das marcas subiu
30%, chegando a US$ 851,6 bi-
lhões.

No Brasil, o valor de mercado
dos bancos listados em bolsa
cresceu 37%, atingindo US$ 244
bilhões. Por outro lado, o valor
total de suas marcas cresceu
66%, totalizando US$ 46,9 bi-
lhões.

Brasileiros. Além do Bradesco,
outros bancos brasileiros apare-
cem no ranking: Itaú (11.ª posi-
ção, com valor de marca de US$
16,7 bilhões), Banco do Brasil
(22.ª posição, US$ 9,5 bilhões),
Nossa Caixa (174.ª posição, US$
789 milhões), Banrisul (319.ª po-
sição, US$ 319 milhões), Banco

do Nordeste (323.ª posição, US$
310 milhões) e BicBanco (465.ª
posição, US$ 184 milhões).

O ranking é elaborado anual-
mentecom base em dois procedi-
mentos. Primeiro, é feita uma
análise dos últimos cinco balan-
ços dos bancos. Em seguida, é fei-
ta uma entrevista com clientes
da instituição para se medir a per-
cepção sobre tarifas, rede de
atendimento, estrutura das agên-
cias e tipo de serviços, entre ou-
tros fatores.

No Brasil, foram entrevista-
das 16 mil pessoas no segundo
semestre do ano passado.

Órgão já havia feito
ofensiva contra
fundos automáticos

● Conquistando espaço
O Bradesco foi um dos bancos
que mais ganhou espaço, passan-
do da 9ª para a 6ª colocação no
ranking de marcas. O HSBC era
líder e desceu para o 3º lugar. O
Santander caiu do 3º para o 4º.

● Precedente
Antes do caso de Edemar, Sanc-
tis conseguiu que obras de ou-
tros condenados pela Justiça,
como Naji Najas e Juan Carlos
Abadia, fossem parar em mu-
seus em vez de irem a leilão.

Vantagem. Presente em todos os municípios brasileiros, Bradesco se beneficia do crescimento da renda da população

Juízes envolvidos no
caso têm posições
divergentes em relação
à transformação do
lugar em museus

O Banco Itaucard, que
comprou o Banestado em
2000, e o HSBC estão
entre os acusados de
praticar taxas muito altas

Com aumento de 78%
nos investimentos em
publicidade, Hyundai
Caoa passou a ocupar a
terceira posição na lista
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 fev. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




