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Finanças
Renda variável Parceria com CGD prevê uso compartilhado de tecnologia e distribuição conjunta de produtos

Após perdas, Máxima ‘aluga’ corretora
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Talita Moreira
De São Paulo
A baixa participação do investidor pessoa física na bolsa leva
algumas corretoras de valores a
buscar alternativas para se manter em atividade. A Máxima, do
Rio, achou um caminho até agora inédito e fechou acordo para
usar a infraestrutura e a rede de
distribuição da CGD Securities
para ampliar o alcance de seus
produtos.
O modelo — que inclui terceirização de serviços e acordo comercial — é relativamente comum nos Estados Unidos, mas
ainda dá seus primeiros passos
no mercado brasileiro.
Do ponto de vista tecnológico, a
Máxima abriu mão de ter seu próprio link de comunicação com a
BM&FBovespa e passou a recorrer
à infraestrutura da CGD para executar as ordens de compra e venda
de ações emitidas por seus clientes. Assim, a interface com os clientes é da Máxima, mas, por trás, toda a operação, inclusive o sistema
de negociação pela internet (conhecido como homebroker), é da
CGD Securities. A Máxima mantém sua carteira de clientes e continua responsável pela custódia.
Na prática, a Máxima passou a
usar uma infraestrutura alugada
e dividirá com a CGD a receita
proveniente da corretagem. As
mudanças foram implementadas no início do mês e são quase
imperceptíveis para os clientes.
Em outra frente, o acordo também tem um aspecto comercial.
Alguns produtos originados pela
Máxima, como fundos de investimento e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), poderão
ser distribuídos pela CDG Securities a seus próprios clientes.
“A motivação da parceria foi a

Máxima, de Gonçalves, passou a usar toda a estrutura da corretora CGD, de Feola, em busca de economia

conjuntura do mercado. Ter uma
corretora com estrutura completa, hoje, é um negócio para poucos”, afirma Saul Sabbá, sócio da
Máxima. “A gente vinha apresentando perdas de mais de R$ 200
mil todos os meses.”

A expectativa é que a parceria
proporcione à corretora uma redução de 75% em suas despesas
operacionais fixas. Com isso, avalia Sabbá, a Máxima poderá recuperar seu equilíbrio financeiro
em poucos meses.

A Máxima é um exemplo das
dificuldades que atravessam
muitas corretoras que apostaram suas fichas nos investimentos de pessoa física na bolsa. Embalada pelas ofertas iniciais de
ações de alguns anos atrás, a pró-

pria BM&FBovespa chegou a estimar que, em 2014, haveria no
mercado 5 milhões de investidores com esse perfil.
Veio a crise e a realidade mostrou-se bem mais dura. No mês
passado, havia apenas 568,9 mil
Cadastros de Pessoa Física (CPFs)
registrados nos agentes de custódia. Não foram poucas as corretoras que se prepararam para um
crescimento que não veio — e,
agora, operam no vermelho.
A própria Máxima tem 1,8 mil
clientes aptos a operar. Os sócios
da corretora avaliaram que, para
ser competitiva, teriam de fazer
investimentos com os quais não
podem arcar. “Com a parceria,
podemos guardar energia para o
que realmente sabemos fazer e
temos acesso a serviços e tecnologia que não teríamos sozinhos”,
avalia José Costa Gonçalves, diretor da Máxima.
Como exemplo, ele menciona
o fato de que clientes da Máxima
poderão ter acesso aos relatórios
elaborados pelos analistas de investimentos da corretora de origem portuguesa.
Com uma estrutura de custos
mais leve, a Máxima também planeja se dedicar a outras atividades. O grupo criou recentemente
uma corretora de câmbio turismo, além de deter um banco voltado à oferta de crédito imobiliário e uma gestora de recursos.
Por isso, segundo Gonçalves,
não deve haver mudanças no número de funcionários da Máxima
— que atualmente gira em torno
de 110 pessoas mais cerca de 20
agentes autônomos.
Para a CGD, o acordo representa uma fonte adicional de receitas e uma forma de ampliar seu
leque de serviços financeiros.
“Vamos poder oferecer novos
produtos a nossos próprios

clientes”, afirma o diretor-executivo da CGD, Fabio Feola. “O acordo potencializa nossos ganhos.”
Segundo ele, a corretora opera
com capacidade ociosa, por isso
tem flexibilidade para alugar
parte de sua rede. As despesas recorrentes da CGD com tecnologia e infraestrutura giram em
torno de R$ 2 milhões por mês.
“Todo o mercado estava preparado para muito mais”, diz Feola.
A CGD já negocia parcerias
com outras corretoras e com instituições financeiras que querem
entrar na área sem precisar investir em uma estrutura completa. A
expectativa é ter três ou quatro
contratos nos moldes do que foi
firmado com a Máxima.
A nova área de negócios estreia poucos meses depois de a
Caixa Geral de Depósitos (CGD)
ter comprado os 30% que ainda
não possuía da Banif Corretora,
rebatizada de CGD Securities.
De acordo com Feola, as conversas com a Máxima começaram antes disso. “Sempre pensávamos de que maneira poderíamos nos tornar um provedor de
serviços”, observa. A CGD tem 80
mil clientes cadastrados, dos
quais 35 mil operam efetivamente no “homebroker”.
Os executivos rejeitam a ideia
de que o uso da infraestrutura
alheia possa gerar uma disputa
entre as corretoras pelos clientes
umas das outras.
Para controlar o risco, a CGD
não tem acesso aos nomes dos
clientes da Máxima — só ao número pelo qual eles são identificados na bolsa. “É uma forma de
preservar o sigilo dos investidores”, afirma Gonçalves.
Procurada pelo Valor, a
BM&FBovespa não revelou se outras corretoras estão discutindo
acordos semelhantes.
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Novo fundo europeu de socorro passa a
funcionar e espera pedido da Espanha
James G. Neuger e
Stephanie Bodoni
Bloomberg
Os governos europeus implementaram seu fundo permanente
de € 500 bilhões para ajudar países
endividados e, não pela primeira
vez na crise que já dura três anos, se
mostraram confiantes de que não
haverá necessidade de um estímulo financeiro extra no curto prazo.
Os ministros das Finanças dos
17 países do euro declararam que
já está em operação o Mecanismo
Europeu de Estabilidade (ESM, na
sigla em inglês), afirmando ao
mesmo tempo que a Espanha, seu
maior potencial cliente no curto
prazo, não está prestes a recorrer
ao fundo. Eles também adiaram as
decisões sobre a próxima parcela
de ajuda financeira à Grécia e um
programa de ajuda para o Chipre.
A criação do ESM “dá credibilidade à estratégia dos Estados
membros da zona do euro com
ferramentas muito melhores para
responder de maneira apropriada
a crises futuras”, disse ontem o primeiro-ministro de Luxemburgo,
Jean-Claude Juncker, antes do início da reunião dos ministros das
Finanças dos países do euro.
A implementação do fundo foi
facilitada pela proposta feita em
agosto pelo Banco Central Europeu (BCE), de comprar bônus de
países com problemas fiscais —
que derrubou as taxas de juros
na Espanha e na Itália, e deu aos
governos europeus tempo para
enfrentar as causas da crise.
Os bônus de dez anos do governo espanhol apresentaram ontem
taxa de retorno de 5,71%, em comparação ao pico de 7,62% registrado em julho. Nos bônus italianos
de dez anos, houve queda de 6,60%
para 5,08% no período.
O ESM vai substituir o Fundo Europeu de Estabilização Financeira
(EFSF, na sigla em inglês), que já
gastou € 192 bilhões de seus € 440
bilhões com ajudas a Irlanda, Portugal e Grécia. Os dois fundos vão
operar em paralelo até a desativa-
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ção do EFSF em meados de 2013.
Controlado pelos ministros
das Finanças do euro, o ESM poderá emprestar diretamente para
os governos, interferir nos mercados de bônus, oferecer linhas de
crédito e fornecer empréstimos
que poderão ser usados para recapitalizar bancos. Ele poderá injetar diretamente capital nos
bancos somente quando a zona
do euro estabelecer uma autoridade supervisora central, o que
possivelmente se dará em 2013.
O ESM herdou esses poderes do
fundo temporário que o antecedia. Por enquanto, ele prosseguirá
sem duas outras ferramentas do
EFSF que ainda não foram usadas:
os certificados de securitização de
dívida e os veículos de investimentos conjuntos, que foram criados
para usar a alavancagem para multiplicar seu impacto.
Os ministros das Finanças elogiaram a reestruturação econômica da Espanha, recusaram-se a
pressionar o governo espanhol
por mais cortes no orçamento e
disseram que o programa de auxílio bancário implementado em julho vai custar menos que os € 100
bilhões disponibilizados. Os desembolsos que ocorrerão sob o
programa serão efetuados pelo
ESM a partir de novembro.
“A Espanha também está sofrendo com o problema do contágio, assim como outros países,
e com as especulações resultantes das incertezas que cercam a
zona do euro como um todo”,
disse o ministro das Finanças da
Alemanha, Wolfgang Schaeuble.
“Mas a Espanha não precisa de
um programa de assistência.”
Protestos de rua contra a austeridade pesaram na decisão do governo espanhol de não pedir um
pacote completo de ajuda financeira até o momento.
O ministro da Economia do
país, Luis de Guindos, defendeu o
projeto de orçamento de 2013
contra as afirmações do BC espanhol e de algumas autoridades europeias, de que ele depende de
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projeções econômicas otimistas
para reduzir o déficit à meta europeia de 4,5% do PIB. “O orçamento
para o ano que vem foi colocado
na mesa e é um esforço significativo em termos de ajuste orçamentário”, disse Guindos.
O governo do Japão deverá dizer
aos países europeus que está pronto para comprar os bônus a serem
emitidos pelo ESM, segundo informação do jornal “Nikkei”. O anúncio deverá ocorrer nesta semana
em Tóquio, onde acontecem as

reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial pela primeira vez desde 1964.
A crise da dívida da zona do euro será um ponto alto das discussões programadas para Tóquio. O
Japão pedirá aos integrantes do
bloco de moeda comum que promovam reformas estruturais e a
consolidação fiscal, ao mesmo
tempo em que vai assegurar que
segue preparado para ajudar, caso a Europa faça sua parte.
(Com agências internacionais)
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Marilia Artimonte Rocca (CPF/MF nº 252.935.048-51), brasileira, separada judicialmente,
Administradora de Empresas, DECLARA sua intenção de exercer cargo de membro do Conselho de
Administração no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ nº 90.400.888/0001-42) e que preenche
as condições estabelecidas no art. 2º da Resolução nº 3.041, de 28 de novembro de 2002, bem como no
art. 13 da Resolução 3.198, de 27 de maio de 2004. ESCLARECE que, nos termos da regulamentação
em vigor, eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da data da publicação desta,
por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhados da documentação
comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do
processo respectivo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Gerência Técnica em São Paulo - Av. Paulista, 1804 5º andar - São Paulo - SP - CEP 01310-922.
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Essa Declaração de Propósito substitui e torna sem efeito as Declarações publicadas no Valor Econômico
em edições dos dias 3 e 4 de outubro de 2012.
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Juncker, de Luxemburgo: novo fundo “dá credibilidade” à zona do euro

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S. A.
C.G.C. 13.009.717/0001-46
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
DATA: 22 de junho de 2012. HORÁRIO: 10 horas. LOCAL: Sala de reunião da Diretoria
Executiva, situada no Centro Administrativo “Fernando Soares da Mota”, localizado na
Rua F, nº 31, DIA, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE). MESA: Sr. André Luiz Vinhas
da Cruz, como Presidente e, na secretaria dos trabalhos a Senhora Katucha Marcya
Oliveira da Silva Amaral. QUORUM: Presença de acionistas representantes de mais de
noventa por cento das ações ordinárias, conforme se veriﬁca nas assinaturas lançadas
no Livro de Registro de Presença de Acionistas, na folha 42. PRESENÇA LEGAL:
Presidenta do Banese, Sr. Vera Lúcia de Oliveira e o Diretor de Crédito Comercial,
o Sr. Carlos Alberto Tavares Ferreira. DOCUMENTOS LIDOS: 1) Procuração do
Representante do Acionista Controlador, Estado de Sergipe. 2) Edital de Convocação
publicado no “Jornal da Cidade”, nos dias 05, 06 e 07.06.2012; no “Valor Econômico”
e no” Diário Oﬁcial do Estado de Sergipe” nos dias 05, 06 e 08.06.2012. ORDEM DO
DIA: Alteração do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: O Presidente da Assembleia,
Sr. André Luiz Vinhas da Cruz, na condição de representante do acionista controlador,
deu início aos trabalhos, lendo a pauta da Assembleia, explicando aos acionistas
presentes a necessidade da alteração daqueles itens do Estatuto do Banese, nos
termos do parecer jurídico nº 158/2012, que integra esta ata, submetendo-os, em
seguida, para votação, na forma a seguir transcrita, sendo unanimemente aprovado o
que segue: 1 - Alterar o inciso IV do artigo 19, que passará a ter a seguinte redação:
“ IV - Diretor Administrativo”. 2 - Alterar o inciso II do artigo 25, que vigerá com a
seguinte redação: “II - Representar ativa e passivamente o Banco em juízo ou em
suas relações com terceiros, podendo para tal ﬁm constituir procuradores, prepostos e
representantes, ressalvado o estabelecido nos § 1º e 2º, do artigo 23”. 3 - Acrescentar
os incisos XXXVIII, XXXIX e XL ao artigo 25 que terão as seguintes redações:
“XXXVIII - Coordenar as atividades relativas às áreas de Tecnologia da Informação e
Comunicação”; “XXXIX - Responsabilizar-se pelas informações no âmbito do sistema
Central de Risco de Crédito, bem como por todos os relacionamentos com o Banco
Central do Brasil relativos a este assunto”; “XL - Sugerir alterações na política de
alçadas operacionais da carteira de crédito.” 4 - Alterar os incisos X e XIV do artigo
27, que terão a seguinte disposição: “X - Substituir o Diretor Administrativo em suas
ausências e impedimentos;” “XIV - Administrar e acompanhar os convênios, serviços
e tarifas;”. 5 - Acrescentar o inciso XXIII do artigo 27; que terá a seguinte redação:
“XXIII - Coordenar as atividades de desenvolvimento organizacional e de organização
e métodos.” 6 - - Alterar o caput do artigo 28, que terá a seguinte redação: “Art. 28 São atribuições do Diretor Administrativo:”. 7 - Alterar o inciso XII do artigo 28, que
terá a seguinte redação: “XII - Acompanhar os contratos administrativos de prestação
de serviços;” 8 - Excluir os incisos XVI, XVII e XVIII do artigo 28;. 10 - Acrescentar o
inciso XX ao artigo 29, que ﬁcará assim disposto: “XX - Administrar e acompanhar
as correspondentes não bancários. ” Por ﬁm, foi aprovada, por unanimidade, a
lavratura desta ata, devendo ser registrada nos órgãos competentes e publicada
sem as assinaturas dos presentes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual eu, Katucha Marcya
Oliveira da Silva Amaral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos Senhores André Luiz Vinhas da Cruz - Representante do Acionista
Controlador, Vera Lúcia de Oliveira, Hércules Silva Daltro, Maria Avilete Ramalho,
Carlos Alberto Tavares Ferreira, Luiz Alves dos Santos Filho, Augusto Cezar Barboza
Santos e Moacir Rezende. Homologada pelo Banco Central do Brasil em 14.09.2012,
através do ofício 08268/2012-BCB/Deorf/GTSAL - Pt 1201561056 de 14.09.2012 e
registrada na Junta Comercial de Sergipe em 27.09.2012 sob nº 20120303809.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Finanças, p. C3.
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