
A redução do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) so-
bre veículos novos foi determi-
nante para o aumento de mais
de 30% dos contratos dos finan-
ciamentos no Banco Volkswa-
gen. Com o fim do incentivo, a
partir de janeiro, a expectativa
do presidente da instituição, Dé-
cio Carbonari de Almeida, é que
a economia consiga finalmente
reagir. “Essa é a grande incógni-
ta. Depois de um PIB fraco por
dois anos, espero que os incenti-
vos do governo comecem a fa-
zer efeito”, afirma. Em sua ava-
liação, a atividade econômica
deve começar a reagir após os
estímulos dados pelo governo,
como corte de juros, que tive-
ram início ainda no ano passa-
do, e ações voltadas para deter-
minados setores.

De junho a outubro (meses
em que a redução do IPI foi inte-
gral), o executivo afirmou que o
volume de financiamentos cres-
ceu 34% em relação a janeiro a
abril — período em que a indús-
tria automotiva não contava
com o incentivo e os estoques
estavam elevados. Dados de no-
vembro não foram fechados.

Com a ajuda do governo, a
carteira de crédito da institui-
ção chegou a R$ 21,6 bilhões.

Além do crescimento dos fi-
nanciamentos, o banco conse-
guiu também elevar a sua parti-
cipação nos financiamento em
carros da marca, chegando a
35,2% no caso de automóveis e
60,3% em ônibus e caminhões.

Para chegar a essa posição, Al-
meida lembra que o banco vem
diversificando. Além de contar
com CDBs e captações na Euro-
pa com a financeira do grupo,
também tem emitido letras fi-
nanceiras e cotas de um fundo
de investimento em direitos cre-
ditórios (FIDC). O executivo res-
salta que os recentes problemas
em bancos médios não afetam
“banco de montadora”. ■ A.P.R.

O volume financeiro movimen-
tado pela bolsa brasileira no
mercado à vista em 2012, até o
dia 10 de dezembro, atingiu R$
1,44 trilhão, o maior já alcança-
do para o período na série histó-
rica. Em 2011, esse valor totali-
zou R$ 1,41 trilhão, segundo le-
vantamento da Economatica.

Em 1994, o mercado regis-
trou movimentação financeira
de R$ 40 bilhões, que, ajustada
pela inflação medida pelo IP-
CA, equivaleria hoje a R$ 240,3
bilhões.

O volume médio diário em
2012, até 10 de dezembro, é de
R$ 6,17 bilhões, que também re-
presenta recorde histórico, e é
9,07% superior aos R$ 5,66 bi-

lhões do ano anterior.
A ação PNA da Vale (VALE5)

é a mais negociada neste ano,
com volume médio diário de
R$ 669,5 milhões, queda de
3,71% ante 2011.

A segunda mais líquida é a
PN da Petrobras (PETR4), com
R$ 513,7 milhões, e a terceira a
PN do Itaú Unibanco (ITUB4),
com R$ 287,1 milhões.

Entre as dez mais negocia-
das, quatro reportaram queda
em seu volume médio diário, li-
deradas pelas ON da OGX
(OGXP3), que teve uma baixa
de 13,7%, para R$ 251,5 mi-
lhões. As outras duas que tive-
ram recuo no volume foram as
ON da Petrobras (PETR3; -3%,
para R$ 138,9 milhões), e as ON
da BM&FBovespa (BVMF3;
-6,11%, para R$ 135,7 mi-
lhões). ■
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Pine adere ao acordo “Princípios do Equador”

Não vai ser por falta de iniciati-
vas que as empresas brasileiras
de médio porte deixarão de
abrir o capital. A MZ, empresa
especializada em relações com
investires, e a OTC Markets,
que possui uma plataforma ele-
trônica de negociação, fecha-
ram uma parceria para estimu-
lar a listagem dessas compa-
nhias com a promessa de que te-
rão maior acesso aos investido-
res estrangeiros especializados
nesse segmento, em geral de
maior risco e menor liquidez.

A ideia é mostrar a essas em-
presas, em especial às que tem
interesse em abrir capital no Bo-
vespa Mais (segmento de acesso
de pequenas e médias empresas
a bolsa, que estreou em 2009
com a Nutriplant e desde então
conta com apenas mais três),
que com a listagem no OTX é
possível ter acesso a 75% dos in-
vestidores do mercado dos Esta-
dos Unidos por um custo relati-
vamente baixo, em torno de
US$ 20 mil ao ano.

A única exigência nessa lista-
gem é, além de seguir as regras
de governança brasileira, fazer
a publicação dos comunicados
também em inglês. Negociam
nessa plataforma grandes corre-
toras dos Estados Unidos, como
a E*Trade e Fidelity.

A parceria entre MZ e OTC

Markets se soma a recentes ini-
ciativas e anúncios, como a cria-
ção do grupo PAC-PME (Progra-
ma de Aceleração do Crescimen-
to de Pequenas e Médias Empre-
sas) e intenção do novo presi-
dente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Leonardo
Pereira, de estimular a ida des-
sas empresas à bolsa.

O presidente do Grupo MZ,
Rodolfo Zabisky, reconhece,
no entanto, que há um longo ca-
minho pela frente a ser trilha-
do por essas empresas, até que
elas cheguem ao ponto de emi-
tir ações no Bovespa Mais e se-
rem listadas na parceira ameri-
cana. Em sua avaliação, ainda
há um trabalho de mudança de
cultura a se fazer, uma vez que
há uma resistência por parte
de determinadas empresas em
abril capital.

E, depois disso, a companhia
deve estar preparada para “se
vender”. “Quando a empresa
não tem cobertura de analista,
o que acontece no caso das pe-
quenas, é maior a obrigação de
fazer o seu próprio marketing,
ir na frente do investidor e se
mostrar”, disse.

Segundo o vice-presidente
da MZ nos Estados Unidos, John
Mattio, o público que interessa
a esses investidores são aquelas
empresas já em fase operacio-
nal, com mais ou menos cinco
anos de operação, fluxo de cai-
xa definido e lucro líquido equi-

valente a US$ 500 mil a US$ 5
milhões. “O segmento de em-
presas com microcapitaliza-
ções, abaixo de US$ 100 mi-
lhões, é muito relevante nos Es-
tados Unidos”, afirmou ontem
o executivo, durante apresenta-
ção a jornalistas na sede da MZ
em São Paulo. Para ele, este é
um dos principais motivos pe-
los quais o investimento para se
listar na plataforma eletrônica
de negociação de balcão nos
EUA pode compensar, para es-
sas pequenas e médias empre-
sas brasileiras.

O diretor executivo da OTC
Markets, Andrew Kyzyk, vê ain-
da a plataforma como uma for-
ma de ajudar essas empresas
crescerem e depois buscarem as
bolsas norte-americanas. “Te-
mos 10 mil companhias negocia-
das na OTC. Se você olhar esse
tipo de companhia, algumas es-
tão se preparando para ir a uma
Nyse ou Nasdaq.”

Além das empresas de peque-
no porte, a OTC também tem in-
teresse em levar empresas maio-
res e com relevância no Brasil
para serem listadas no segmen-
to conhecido como OTC QX.
Nesse grupo já estão oito empre-
sas, entre elas Cielo e Hypermar-
cas. De acordo com Kyzyk, en-
tre quatro e oito companhias de-
vem entrar nesse segmento no
ano que vem, sendo que quatro
já estão com o processo em an-
damento. ■

Sem IPI, Banco
Volks tenta crescer

O Banco Pine anunciou ontem que adotará os Princípios do Equador,

sendo a primeira e única instituição de médio porte a realizar a adesão.

Lançados em junho 2003, o acordo é assinado por bancos que queiram

auxílio na avaliação e gestão dos riscos e impactos socioambientais de

operações de project finance acima de US$ 10 milhões. Os princípios

são aplicados de acordo com as normas de sustentabilidade social

ambiental do IFC e Banco Mundial.

Volume na bolsa atinge
recorde de R$ 1,44 tri
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MZ lança iniciativas
para levar PMEs à bolsa

Redução de imposto foi
determinante para aumento dos
contratos de financiamento
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A ação PNA da Vale é a mais
negociada, com volume médio
diário de R$ 669,5 milhões

Com OTC Markets, consultoria oferece negociação nos EUA

Zabisky,daMZ:quandoaempresa nãotemcoberturadeanalista, temde fazer seuprópriomarketing

Almeida:esperançadeque
estímulosdeemresultados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Finanças, p. 36.




