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Banco peruano quer se expandir para o Brasil

AGENDA
● Leilão de títulos
públicos, na Itália, às 6h.
● Preço dos imóveis,
nos Estados Unidos,
às 10h.
● Confiança do
consumidor americano,
às 11 h.

O Banco de Crédito del Peru, maior instituição financeira em seu país,
quer se expandir para o México e Brasil assim que atingir a liderança
como banco de investimento na região andina com a fusão das operações
no Peru, Chile e Colômbia. “Precisamos garantir que a integração atual
seja um sucesso, então poderemos olhar os próximos passos”, disse
à Bloomberg Christian Laub, que comandará a unidade. “Nós temos
que aspirar ter um papel no Brasil em algum momento”, defendeu.

Andrea Comas/Reuters

Executivos se adaptam
às limitações pessoais
impostas pela carreira
Auditores e analistas têm maiores restrições devido à profissão
EBA estimou resgate de ¤ 1,3 bi para Bankia, que deseja ¤ 23,5 bi

Rodrigo Capote

Natália Flach

Procedimento

O líder espanhol não quis definir,
no entanto, seu impacto na dívida. “Não façamos especulações,
já que ainda não está tomada a decisão sobre qual vai ser o procedimento”, afirmou, depois que alguns analistas consideraram que
o resgate do Bankia vai disparar a
dívida espanhola para além dos
79,8% do PIB previstos por Madri
para o fim de 2012.
De acordo com o jornal El
Mundo, a Espanha cogita pedir
uma ajuda ao fundo de resgate
europeu, caso persista a tensão
nos mercados, para injetar € 30
bilhões de euros no setor bancário, além dos € 19 bilhões adicionais solicitados pelo Bankia. ■
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bancos do país provisões adicionais para fazer frente aos ativos
de risco no setor imobiliário, no
qual o Bankia está muito exposto. Interrogado sobre o tema, o
porta-voz da EBA disse que não
comenta casos individuais.
A ajuda dado pelo governo
ao Bankia elevou os rumores sobre uma possível ajuda financeira internacional à Espanha. Mariano Rajoy, chefe do governo,
apressou-se a desmentir. “Não
vai haver nenhum resgate dos
bancos espanhóis”, ressaltou.
A ajuda ao Bankia, disse ele,
tampouco terá um impacto sobre o déficit deste ano, que teve
uma meta fixada por Madri de
5,3% do Produto Interno Bruto
(PIB), bastante inferior aos
8,9% registrados em 2011.
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Nem mesmo a deterioração do
cenário econômico europeu
afastou os planos de recapitalização dos bancos da região, segundo fontes da Autoridade
Bancária Europeia (EBA).
Em dezembro, a entidade fixou em € 114,7 bilhões as necessidades de recapitalização dos bancos europeus. O objetivo para as
30 entidades afetadas era aumentar para 9% a meta de fundos próprios “duros” (compostos por
ações e lucros em reservas) antes
do final de junho deste ano.
“O exercício de recapitalização
prossegue. A recomendação adotada pela EBA se mantém sem alterações”, afirma um porta-voz
do regulador europeu. “O EBA está em estreito contato com os supervisores nacionais para garantir a correta aplicação dos planos
de recapitalização e seguir os últimos acontecimentos no setor bancário europeu”, diz.
Desde dezembro, a situação
europeia mudou muito, com o
agravamento da crise grega e dificuldade vivida pelo setor bancário espanhol. Para se ter uma
ideia, o Bankia, um dos principais bancos espanhóis, pediu
uma ajuda adicional de € 19 bilhões ao governo do país, o que
eleva o total de recursos aplicado na instituição a €23,5 bilhões. Em dezembro, segundo a
EBA, as necessidades do Bankia
eram de €1,3 bilhão.
A diferença entre os valores
se explica pelo fato de a autoridade europeia ter avaliado a exposição dos bancos à dívida soberana europeia e, desde então, o governo espanhol tem exigido aos
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A meta para 30
bancos afetados pela
crise é aumentar para
9% as reservas de
ações e lucros antes
do final de junho
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Apesar do cenário pior,
autoridade mantém metas de
recapitalização de dezembro

Se por um lado, a profissão pode levar o executivo à sonhada
uma carreira bem-sucedida,
por outro, o revés da moeda pode ser uma série de restrições
na vida pessoal. Imagine, por
exemplo, ter de dizer ao seu sogro que ele precisa fechar a conta no banco em que opera há
anos, em nome do sucesso profissional de seu genro. A cena
pode parecer esdrúxula, mas é
verdadeira. Na época, Braselino
Silva estava para assumir a superintendência de controladoria do Banpará e, por causa de
um possível conflito de interesses, precisou fazer esse pedido
um tanto delicado ao pai de sua
esposa. “Ele me disse: ‘rapaz,
torço pela sua ascensão, caso
contrário não teria deixado você se casar com a minha filha”,
lembra o diretor de controladoria e planejamento do banco.
Esta é uma das diversas situações que pode acontecer
com auditores por causa da carreira. “Temos de levar em conta o Código de Ética que preza
a independência, confiança e
imparcialidade”, afirma Silva,
que também é presidente do
Instituto de Auditores Internos do Brasil. “Uma outra vez,
tive de declinar uma oferta para ser chefe de auditores em
um banco federal, porque teria acesso a informações sigilosas do concorrente e isso poderia abalar a confiança sobre a
minha conduta”, diz.
Situação delicada
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Europa mantém
plano e prazo para
fortalecer bancos

nflach@brasileconomico.com.br

Sérgio Maciel, superintendente
do superintendente do IIA Brasil
e professor da UNIB, também já
teve de lidar com situações delicadas. Quando trabalhava em uma
multinacional de telecomunicação, não pode indicar a empresa
de auditoria dos parentes, apesar
da competência da companhia.
“Atuando com ética, a gente preserva a imagem da empresa e o
próprio nome. Além disso, se o
código de ética for descumprido,
pode levar à demissão.”
Já Pedro Melo, presidente da
KPMG, acrescenta que — por causa do cargo — não pode contratar
seguro de veículo e saúde de segu-

Melo, da KPMG: 15 dias para vender ações de empresas auditadas

CVM permite que
analistas façam
negociações de
papéis que analisam,
mas com várias
condições
radoras que tenham relação com
a auditoria. A regra vale para ele
e para familiares próximos. “O
meu filho vai fazer 24 anos e vai
ter de ter um plano de saúde independente a partir de agora. Estou
analisando qual é a melhor operadora fora aquelas que auditamos
na KPMG”, afirma. “Há gradações de restrições dentro da
KPMG. Os mais afetados são os
cargos de diretoria”, conta.
Outra restrição se refere à operação com ações. Se um diretor tiver ações de uma empresa que fe-

char acordo com a KPMG, ele
tem 15 dias para vender os papéis.
No caso dos analistas de investimento, a Instrução nº 483/10
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) permite que eles façam operações com papéis que
analisam, mas sob condições.
Existe uma carência de 30 dias
antes e cinco dias depois da divulgação de um relatório referente à empresa, em caso de a
operação seguir a recomendação. Já a carência no caso de a
negociação ir no sentido contrário à recomendação chega a seis
meses ou o período até a divulgação de outro relatório. Além disso, manter posições no papel
que é objeto de recomendação
representa uma hipótese de conflito de interesses que deve ser
objeto de aviso específico no relatório alertando os investidores para esse conflito. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 39.

