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38% dos depósitos são de
investidores estrangeiros
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Pacote para Chipre
leva dólar a 6ª alta
seguida no Brasil
Analistas alertam para risco de pacote não ser aprovado e
não descartam corrida bancária quando as agências abrirem

Nas ruas. Chanceler Angela Merkel é hostilizada em protestos, desta vez, em Nicósia

Nas ruas. População cipriota é contra pacote Estratégia. Protestos em frente a Parlamento

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

Era para ser a salvação finan-
ceira da pequena ilha no Medi-
terrâneo, mas o pacote de aju-
da ao Chipre fez disparar a in-
segurança entre analistas, in-
vestidores e cidadãos euro-
peus. Ontem, primeiro dia útil
após o anúncio da polêmica
medida que confiscará parte
dos depósitos das contas ban-
cárias, manifestantes saíram
às ruas e investidores fugiram
de opções consideradas arris-
cadas, como as ações. Sem um
acordo para votar o tema no
Parlamento da ilha, bancos só
devem reabrir as portas na
quinta-feira.

No Brasil, o dólar teve a sexta
alta consecutiva. A moeda ameri-
cana subiu 0,30% e fechou o dia
cotada a R$ 1,9890. No mercado
financeiro, todas as principais
bolsas europeias fecharam em
queda: Londres perdeu 0,49%,
Frankfurt recuou 0,40% e Madri
caiu 1,29%.

Confisco. Desde as primeiras
horas da segunda-feira, o clima
foi de apreensão. Após o primei-
ro confisco bancário da história
da União Europeia, cresceu o te-
mor de agravamento da crise en-
tre os economistas. Enquanto
manifestantes foram às ruas da
capital Nicósia para protestar
contra as medidas, analistas aler-
taram que há o risco real de o
pacote não ser aprovado no Par-
lamento cipriota e também não

é descartada a hipótese de uma
corrida bancária quando as agên-
cias reabrirem as portas na ilha.

Diante da possibilidade de o
pacote ser derrubado no Con-
gresso, o governo do presidente
Nikos Anastasiades adiou para
hoje a votação do projeto nego-
ciado com a UE. Fontes afirmam
que a intenção é tentar emplacar
um texto mais flexível. Uma das
hipóteses é que pequenos poupa-
dores sejam menos sacrificados
e grandes investidores sofram
um confisco maior. Pelo projeto
original, o governo ficaria com€

5,8 bilhões com o confisco de
9,9% das contas com mais de €
100 mil e de 6,75% nos casos abai-
xo desse patamar.

Ontem, após uma teleconfe-
rência que durou quase duas ho-
ras, os ministros de Finanças
dos 17 países que integram a zo-
na do euro divulgaram um comu-
nicado em que reiteram o cará-
ter extraordinário do imposto a
ser aplicado sobre depósitos no
sistema bancário do Chipre e re-
comendam que os pequenos
poupadores sejam tratados de
forma diferente dos grandes cor-

rentistas. “O Eurogrupo man-
tém a opinião de que os peque-
nos depositantes devam ser tra-
tados diferentemente dos gran-
des correntistas, e reafirma a im-
portância de garantir totalmen-
te os depósitos abaixo de € 100
mil”, diz o comunicado.

Incertezas. Os efeitos da medi-
da, porém, não se limitam à ilha.
O banco Morgan Stanley alertou
que o caso provoca “um alto ní-
vel de incerteza entre os deposi-
tantes em todos os países euro-
peus, em especial na periferia”.
O risco, explica a instituição, é
que clientes fiquem desconfia-
dos que outros países – como
Grécia, Portugal, Espanha ou Itá-
lia – possam usar a mesma recei-
ta no futuro. “Potencialmente, is-
so pode gerar migração de fun-
dos dos países periféricos para o
núcleo da Europa.”

Com o nervosismo instalado,
o presidente da Comissão Euro-
peia, Jose Manoel Barroso, rece-
beu ontem à noite a chanceler
alemã, Angela Merkel, e o presi-
dente da França, François Hol-
lande, para tratar do tema. Por
ora, autoridades europeias
aguardam a apreciação do proje-
to pelo Parlamento cipriota.

Há, porém, governos mais
apreensivos. Durante a reunião
na madrugada de sábado, o mi-
nistro da Economia da Espanha,
Luis de Guindos, teria alertado
aos demais europeus que o blo-
queio dos depósitos pode causar
o risco de contágio de outros paí-
ses como a Espanha.
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O confisco anunciado na madru-
gada do sábado não castiga ape-
nas os poupadores da ilha. Da-
dos do Banco Central do Chipre
mostram que 38% dos depósitos
bancários são de investidores es-
trangeiros. Estimativas não ofi-
ciais citam que a maior parte são
russos, que poderiam amargar
prejuízo de € 2 bilhões. Ingleses
também formariam um grupo
importante de investidores.
Com o confisco, governos de
Rússia e Reino Unido reagiram.

Dados do BC do Chipre mos-
tram que € 68 bilhões estavam
depositados nos bancos em ja-

neiro. Uma parte relevante des-
se montante, cerca de € 21 bi-
lhões ou quase 31%, é de estran-
geiros de fora da zona do euro.
Outra parcela de € 5 bilhões é
formada por poupadores estran-
geiros, mas da própria zona do
euro. Ou seja, 38% do dinheiro
foi depositado por não residen-
tes na ilha.

Mais de 2 mil quilômetros se-
param a pequena capital ciprio-
ta, Nicosia, de Moscou. Mesmo
assim, a ilha é um destino conhe-
cido entre os russos. Nos últi-
mos anos, empresários e investi-
dores foram atraídos pela baixa
carga tributária, segurança do in-
vestimento em euros e, especial-

mente, pelo sistema financeiro
conhecido por ter regras flexí-
veis. Há suspeita, até mesmo, de
que parte do capital russo na ilha
venha de um esquema de lava-
gem de dinheiro.

Ontem, o presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, reagiu e criti-
cou duramente a proposta de ta-
xação dos depósitos, classifican-
do-a de “injusta” e “perigosa”.

Outro grupo com presença im-
portante são os ingleses. Nesse
caso, porém, são 18 mil que se
mudaram para as altas tempera-
turas da ilha após a aposentado-
ria. Nesse grupo, 12 mil recebem
a aposentadoria em bancos do
Chipre, sendo diretamente afeta-
dos. Ontem, o departamento de
previdência inglês avisou aos
pensionistas que “não há motivo
para pânico” e que os benefícios
serão pagos normalmente após
a reabertura das agências. / F.K.

ATIVO 2012 2011
Circulante e realizável a longo prazo ...................  1.511.575 1.205.336
 Disponibilidades........................................................ 258.673 200.321
 Aplicações interfi nanceiras de liquidez ........................ 268.362 251.190
 Títulos e valores mobiliários....................................... 54.477 50.207
 Relações interfi nanceiras ........................................... 4.805 4.183
 Operações de crédito ................................................ 469.047 423.802
 Setor privado .......................................................... 469.047 423.802
 Outros créditos ......................................................... 454.305 275.562
 Outros valores e bens ............................................... 1.906 71
Ativo Permanente .................................................  63.183 49.154
 Investimentos .......................................................... 52.318 37.915
 Imobilizado de uso ................................................... 7.375 8.028
 Diferido .................................................................... 486 984
 Intangível ................................................................ 3.004 2.227
Total do ativo........................................................  1.574.758 1.254.490

PASSIVO 2012 2011
Circulante e exigível a longo prazo ......................  1.419.054 1.112.842
 Depósitos ................................................................. 569.570 524.323
 Captações no mercado aberto ................................... 14.275 9.004
 Recursos de aceites e emissão de títulos .................... 3.592 12.406
 Relações interdependências ....................................... 45.254 6.914
 Obrigações por empréstimos ..................................... 110.954 116.330
 Outras obrigações ..................................................... 675.409 443.865
Resultado de exercícios futuros ...........................  469 767
Patrimônio líquido ................................................  155.235 140.881
 Capital social ............................................................ 85.316 85.316
 Reservas de lucros .................................................... 69.919 55.565

Total do passivo....................................................  1.574.758 1.254.490

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

 A DIRETORIA

 2º Semestre Exercício
................................................................................................... 2012 2012 2011
Receitas da intermediação fi nanceira .....................................................  107.283 220.518 246.338
Despesas da intermediação fi nanceira ....................................................  (42.306) (81.733) (96.820)
Resultado bruto da intermediação fi nanceira ................................  64.977 138.785 149.518
Outras receitas/despesas operacionais ...................................................  (39.819) (79.836) (88.613)
Resultado operacional ....................................................................  25.158 58.949 60.905
Resultado não operacional .............................................................  (2.483) (2.364) (497)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ........  22.675 56.585 60.408
Imposto de renda .................................................................................  (6.488) (16.264) (18.079)
Contribuição social ...............................................................................  (4.349) (10.366) (11.273)
Ativo fi scal diferido ...............................................................................  5.231 8.672 10.991
Participações nos lucros ........................................................................  (3.396) (6.373) (5.962)
Lucro líquido do semestre/exercício .......................................................  13.673 32.254 36.085
Número de ações .................................................................................  158.438 158.438 158.438
Lucro líquido por ação - em R$ ..............................................................  86,30 203,58 227,76

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
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(Em milhares de reais)

Patrimônio Líquido

2009

107.426

2010

111.395

2011 2012

140.881
155.235

2008

110.241

(Em milhares de reais)

Ativos Totais

2009

973.145

2010

1.046.859

2011 2012

1.254.490

1.574.758

2008

758.885

(Em milhares de reais)

Operações de Crédito

2009

264.830

2010

354.549

2011 2012

423.802
469.047

2008

229.950

(Em milhares de reais)

Captações

2009

346.338

2010

474.957

2011 2012

524.323
569.570

2008

251.202

(Em milhares de reais)

Lucro Líquido

2009

15.135

2010

23.719

2011 2012

36.085
32.254

2008

25.440

€ 5,8 bi
é quanto seria arrecadado com
o confisco de 9,9% das contas

€ 10 bi
é o valor do pacote e ajuda
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




