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● A agência de classificação de
risco Fitch rebaixou ontem o ra-
ting de longo prazo do JPMorgan
em um grau, de AA- para A+, qua-
tro graus abaixo da classificação
máxima (AAA). A decisão segue-
se à divulgação do banco, feita
quinta-feira em teleconferência,
de perdas de US$ 2 bilhões em
operações com derivativos.

A Fitch informou que o rating
do banco está em observação
para potenciais rebaixamentos
adicionais. A agência também

colocou os ratings de longo pra-
zo de todas as subsidiárias e em-
presas relacionadas em revisão
negativa.

Na visão da Fitch, o tamanho
da perda da instituição é adminis-
trável, mas a magnitude da per-
da e a natureza em curso desses
posições implicam “numa falta
de liquidez” e levantam dúvidas
sobre a gestão de risco da insti-
tuição.

“A Fitch acredita que o poten-
cial risco à reputação e dúvidas
sobre risco de governança levan-
tadas no JPMorgan não são mais
consistentes com um rating
AA-“, justificou a agência de ris-
co, em comunicado. / DOW JONES

NEWSWIRE

TÓQUIO

As ações da fabricante Sony fe-
charam em forte queda ontem,
chegando ao patamar mais baixo
já verificado em 32 anos. O de-
sempenho negativo é decorrên-
cia das dúvidas de investidores
quanto à estratégia da gigante ja-

ponesa do setor de bens de con-
sumo eletrônico de consertar os
problemas de sua deficitária divi-
são de televisores e concorrer no
mercado de celulares inteligen-
tes contra a Apple e Samsung
Electronics.

A última vez que as ações da
Sony estiveram tão baixas foi na
metade de 1980, quando o pri-
meiro toca-fitas portátil Walk-
man chegou ao mercado nos Es-
tados Unidos. A Sony viu seu va-
lor de mercado cair em mais de
US$ 3 bilhões naquele ano.

O papel fechou ontem em que-
da de 6,4%, a 1.135 ienes (US$

14,21), menor valor desde agosto
de 1980.

A fabricante dos televisores
Bravia, laptops Vaio e consoles
de videogame PlayStation anun-
ciou na quinta-feira um prejuízo
anual recorde de US$ 5,7 bi-
lhões. A empresa, contudo, fez
previsões de sair do vermelho pe-
la primeira vez em cinco anos,
com a redução à metade das per-
das em sua problemática divisão
de televisores. A projeção de lu-
cro líquido anunciada ficou abai-
xo da expectativa dos analistas.

As empresas japonesas, que
dominaram por muito tempo o

setor mundial de televisores, fo-
ram superadas pela Samsung e
LG Electronics, que estão lan-
çando televisores de nova gera-
ção equipados com telas Oled
(diodos orgânicos emissores de
luz).

Novo cenário. Esses novos pro-
dutos estão mudando o cenário
no mercado asiático de telas pla-
nas de TVs. O iene mais forte,
que tira a competitividade do
preços para as exportações, tam-
pouco ajuda.

“Não vejo nada de positivo lá
(nos resultados da Sony)”, disse

o operador de um banco america-
no, que preferiu não se identifi-
car. “Não há realmente nada lá
que justifique comprar ações da
companhia. Há a perspectiva de
uma redução do prejuízo da divi-
são de televisores. Isso é positi-
vo, mas não vejo qualquer futuro
no negócio de televisores, e por
isso pouco importa o que eles ve-
nham a fazer.”

A empresa, contudo, segue
um amplo programa de reestru-
turação para tentar recuperar a
problemática divisão de televiso-
res. Sob o comando de novo pre-
sidente Kazuo Hirai, a Sony está
cortando custos – incluindo a de-
missão de 10 mil funcionários,
ou 6% do seu quadro mundial. /

REUTERS

NOVA YORK

Para a maioria das pessoas, o Fa-
cebook é uma forma de se conec-
tar a amigos e parentes em todo
o mundo. Já para o Itaú BBA, o
Facebook pode ajudar na cria-
ção de conexões com os bancos
de elite responsáveis pelas maio-
res operações financeiras no
mundo.

Na semana passada, o banco
de investimentos brasileiro con-
quistou uma cobiçada posição
entre os coordenadores da ofer-
ta pública inicial (IPO) do Face-
book, ficando entre os 33 bancos
que vão subscrever uma das
mais aguardadas estreias no mer-
cado de ações.

O acordo dá ao Itaú BBA maior
visibilidade mundial e reflete a
crescente confiança no Brasil e
em seu mercado de capitais, ain-
da que a disposição de aceitar ris-
cos esteja em queda por causa da

fraca recuperação mundial.
Para o Facebook, o relaciona-

mento com o Itaú BBA pode fa-
zer mais que atrair investidores
latino-americanos ao seu IPO de
US$ 10,6 bilhões. O banco tam-
bém pode ajudar a identificar po-
tenciais alvos de aquisição no
Brasil, país superado apenas pe-
los Estados Unidos em termos
de usuários ativos do Facebook.
Os usuários do Facebook quase
triplicaram no Brasil, chegando
a 36 milhões no ano passado.

Nos últimos meses, os fundos
de capital para empreendimen-
tos vêm investindo em diversas
companhias brasileiras inician-
tes, do site de viagens ViajaNet à
Connectparts, que vende auto-
peças online.

O Itaú, controlador do Itaú
BBA, é o maior financiador do
setor privado brasileiro e tem im-
portante papel na gestão de patri-
mônios no País. “Trata-se de um
banco moldado numa das casas
mais tradicionais, que vem dire-
cionando investimento para se-
tores de mais rápido crescimen-
to no Brasil. Eles têm se apresen-
tado a investidores estrangeiros
como a instituição de referência
para investimento no Brasil”, dis-

se José González, diretor execu-
tivo da administradora de fun-
dos SG Asset Management.

“O Facebook se vê como com-
panhia mundial. Este é o momen-
to para que construa relaciona-
mentos nos lugares em que vê
crescimento, como o Brasil”, dis-
se González, ex-executivo do
ING Bank e da corretora japone-
sa Nomura.

Rivais. Ao contrário de seus
concorrentes em outros merca-
dos emergentes, os bancos brasi-
leiros vêm derrotando rivais es-

trangeiros no financiamento de
operações, criando elos mais for-
tes com os clientes e estabele-
cendo redes de distribuição se-
melhantes às dos bancos mun-
diais.

O Itaú BBA é o maior banco
brasileiro em fusões e aquisi-
ções e emissões de títulos, de
acordo com dados da Thomson
Reuters deste ano. Goldman
Sachs, Morgan Stanley e JPMor-
gan Chase – que lideram a abertu-
ra de capital do Facebook – ocu-
pam, respectivamente, 11.ª, 14.ª e
17.ª posições no mercado brasi-
leiro de fusões e aquisições.

Além do Facebook, o Itaú BBA
ajudou a coordenar o IPO do gru-
po de private equity Carlyle. O
Bradesco BBI, divisão de investi-
mento do Bradesco, o segundo
maior banco privado do país, em
janeiro foi selecionado para
coadministrar a emissão de títu-
los de dívida de cinco anos pela
financeira da Ford Motor.

O Facebook está pagando co-
missões de subscrição muito bai-
xas, mas, ainda assim, os bancos
estão ávidos por participar da
operação pelo prestígio de inte-
grar o maior IPO do Vale do Silí-
cio desde o Google. / REUTERS

Ações da Sony recuaram para o menor nível em 32 anos

Com Itaú BBA, Facebook vê oportunidade no Brasil

Após perda
de US$ 2 bi,
JP Morgan é
investigado
Ações caem 9,28% e instituição é alvo de
autoridade do mercado acionário dos EUA

MARK LENNIHAN-27/10/2009

Reação. ‘Estamos com a cara no chão’, disse o presidente da JP Morgan, James Dimon, que considerou os erros ‘escandalosos’

DIVULGAÇÃO

NOVA YORK

A Securities and Exchange
Commission (SEC, a Comis-
são de Valores Mobiliários
dos EUA) abriu uma investiga-
ção sobre possíveis violações
de leis relacionadas à perda de
US$ 2 bilhões anunciada na
quinta-feira pelo JP Morgan
Chase, o maior banco dos Esta-
dos Unidos em ativos, segun-
do o jornal ‘The New York Ti-
mes’.

Fontes disseram ao jornal que
a SEC iniciou uma investigação
preliminar sobre as práticas con-
tábeis e a disseminação pública
de informações pelo JP Morgan
sobre as operações que geraram
as perdas. O banco perdeu pelo
menos US$ 2 bilhões em uma es-
tratégia de hedge equivocada,
uma operação com ações que afe-
tou a reputação da instituição fi-
nanceira e de seu presidente, Ja-
mie Dimon.

Para um banco visto como um
grande gestor de risco que pas-
sou pela crise financeira sem ter
prejuízos, os erros são vexató-
rios, especialmente levando em
conta as notórias críticas de Di-
mon à proibição de grandes ban-
cos fazerem trading proprietá-
rio. “Estamos com a cara no
chão”, disse Dimon em telecon-
ferência com analistas.

Ele admitiu que as perdas têm

a ver com a matéria do Wall
Street Journal no mês passado
sobre um operador, chamado de
“London Whale”, que estaria
muito comprado em uma posi-
ção em que os fundos de hedge
apostaram contra.

O banco afirmou à SEC que
desde o fim de março a vice-pre-
sidência de investimentos –um
braço do banco – estava tendo
grandes perdas em carteira, prin-
cipalmente no uso de derivati-
vos para tentar antecipar o com-
portamento das ações.

Embora outros ganhos te-
nham em parte compensado as
perdas em trading, o banco esti-
ma que a unidade da carteira em
questão terá um prejuízo de
US$ 800 milhões no atual tri-
mestre, excluindo resultados
com private equity e despesas
com litígios.

O banco antes previa que a uni-
dade teria um lucro de cerca de
US$ 200 milhões. “Isso pode cus-
tar US$ 1 bilhão ou mais” além
do prejuízo estimado até agora,
segundo Dimon. “É um risco que
vai durar por trimestres”, afir-

mou.
Segundo Dimon, os erros fo-

ram “escandalosos” e “autopro-
vocados”. “Nós vamos admitir,
vamos aprender com isso, va-
mos consertar e mover adiante”,
disse o CEO.

O senador americano Carl Le-
vin (Partido Democrata, de Mi-
chigan) disse não haver evidên-
cias de que as perdas anunciadas
pelo banco JP Morgan Chase cor-
respondam a violações das leis
em vigor, mas ressalvou que as
operações que as provocaram
não serão permitidas quando co-
meçar a valer a Regra de Volcker,
parte da Lei Dodd-Frank, de re-
gulamentação do setor financei-
ro, em julho próximo.

Reação. O mercado americano
de ações fechou ontem em bai-

xa. O índice Nasdaq, centrado
em ações do setor de tecnologia,
fechou em leve alta. As ações do
JP Morgan caíram 9,28%. Segun-
do a FactSet, o volume de negó-
cios com ações do banco alcan-
çou o recorde de 216 milhões de
ações, superando os 184 milhões
de 21 de novembro de 2008.

Outras ações de bancos tam-
bém sofreram quedas fortes, en-
tre elas Citigroup (-4,24%), Mor-
gan Stanley (-4,17%), Goldman
Sachs (-3,94%) e Bank of Ameri-
ca (-1,95%). O índice Dow Jones
fechou em queda de 34,44 pon-
tos (0,27%), em 12.820,60 pon-
tos. O Nasdaq fechou em alta de
0,18 ponto (0,01%), em 2.933,82
pontos. O S&P-500 fechou em
queda de 4,60 pontos (0,34%),
em 1.353,39 pontos. / AGÊNCIAS
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Fitch rebaixa rating
do banco, que fica
em observação

Vídeo. José Paulo Kupfer
analisa o caso JP Morgan
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O brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, renunciou à cida-
dania americana, que também possuía. Atualmente, ele mora em Cinga-
pura. Segundo a agência ‘Bloomberg’, pode ser uma manobra para redu-
zir a carga de impostos de Saverin, antes da oferta pública inicial de
ações do Facebook.

Saverin desiste de ser americano

● Desempenho ruimQueda reflete a
desconfiança do mercado
em relação à estratégia
da empresa de apostar
na área de telefonia

● Estratégia

Banco de investimentos
brasileiro é um dos
coordenadores do IPO
da rede social, previsto
para este mês

US$ 5,7 bi
foi o prejuízo recorde anunciado
pela Sony

6,4%
foi o quanto caíram ontem as
ações da empresa

1.135 ienes
foi o valor da ação da Sony,
o menor desde agosto de 1980

JOSÉ GONZÁLEZ
DIRETOR EXECUTIVO DA
ADMINISTRADORA DE FUNDOS
SG ASSET MANAGEMENT

“O Facebook se vê como
companhia mundial.
Este é o momento para
que construa relacionamentos
nos lugares em que vê
crescimento, como o Brasil.”

“É uma decisão inteligente.”

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 maio 2012, Economia & Negócios 2, p. B17.




