
Apesar da perspectiva de mais
entradas de divisas no Brasil de-
vido aos embarques de safras
agrícolas e até mesmo por causa
da possibilidade de alta dos ju-
ros, analistas acreditam que tais
entradas devem ser pontuais e
que o fluxo continuará pressio-
nado no decorrer do ano.

“Acho que para o fim do ano
esse dólar de hoje vai dar sauda-
des. Para quem está planejando
viajar para (fazer) sacolão, prin-
cipalmente”, afirma o superin-
tendente-adjunto da CGD Inves-
timentos, Jayro Rezende, para
quem é provável que o dólar fi-
que mais próximo de R$ 2,05
nos próximos meses.

No entanto, analistas ainda

acreditam que o Banco Central
não permitirá que o dólar suba
muito para evitar pressões infla-
cionárias causadas por produ-
tos importados mais caros, in-
clusive insumos e bens de capi-
tal essenciais à indústria.

O dólar saiu de um nível pró-
ximo a R$ 2,05 no final de 2012
e chegou a tocar R$ 1,95 duran-
te o primeiro trimestre do ano
com a expectativa de que o BC
favoreceria um real mais forte
para combater a inflação.

O dólar encerrou março em
torno de R$ 2,02, devolvendo
parte da baixa registrada nos pri-
meiros três meses do ano, dian-
te do aumento das tensões na
Zona do Euro, da continuidade
do fluxo negativo e das incerte-
zas dos investidores em relação
às políticas econômica e mone-
tária do governo. ■ Reuters

Após a temporada de balanços,
que movimentou as ações das
empresas, o mês de abril inicia
com os investidores ajustando
as posições em relação às recen-
tes altas e baixas significativas.
Desta maneira, a cautela com o
mercado brasileiro deverá conti-
nuar, assim como as incertezas
no cenário internacional.

Nesta semana, os dois primei-
ros dias deverão ser mais cal-
mos, mesmo com indicador im-
portante sobre a indústria chi-
nesa conhecido ontem.

“Nossa bolsa está muito defa-
sada. Precisa haver recupera-
ção, mas a intervenção do go-
verno nos setores tem deixado
os investidores, principalmente
os estrangeiros, vendidos, pois
estão apostando que o mercado
vai piorar. Este primeiro trimes-
tre foi o pior em 18 anos para a
Bolsa”, explica Pedro Galdi, ana-
lista-chefe da SLW Corretora.

Segundo o analista, os investi-
dores vão começar agora a
olhar para o futuro e fazer esti-
mativas para este ano. “Está cer-
to que este ano será melhor do
que o ano passado. As empresas
já limparam seus balanços e ago-
ra é esperar que as melhorias
apareçam”, completa.

Trimestre negativo
A enxurrada de informações ne-
gativas no cenário doméstico e
os problemas financeiros que as-
solam os países da Zona do Euro
colocaram a bolsa brasileira na
lista dos piores desempenhos
no primeiro trimestre de 2013.
No acumulado do ano, o Iboves-
pa acumula perda de 7,55%.

Entre janeiro e março, a bol-
sa só não foi pior que as bolsas
do Chipre e da Jamaica, que re-
traíram 11,14% e 10,98%, nesta
ordem. Vale lembrar que a bolsa
cipriota está fechada desde 15
de março, em função dos temo-
res com uma possível corrida
bancária.

De acordo com Mitsuko Ka-
duoka, diretora de análise de in-
vestimento do BI&P - Indusval
& Partners, especulações sobre
uma mudança na política mone-
tária brasileira contribuíram
com o pessimismo na bolsa bra-
sileira.

Os especialistas também con-
sideram que as intervenções rea-
lizadas pelo governo federal no
setor bancário e de energia elé-
trica contribuíram para o revés
de quase 8% da bolsa brasileira
neste período.Entre os merca-
dos da América Latina, o Iboves-
pa é o único que tem o desempe-
nho negativo no acumulado do
ano. ■ Niviane Magalhães e Mar-
celo Ribeiro

Com foco em um universo de
20 milhões de profissionais bra-
sileiros que não possuem um lo-
cal fixo de trabalho e querem
ampliar seus negócios ao acei-
tar meios eletrônicos de paga-
mento, a PagCom desenvolveu
soluções que permitem que es-
se público aceite pagamento via
cartão de crédito e débito com
poucos cliques nos smartpho-
nes ou tablets.

Por meio de um
aplicativo — dispo-
nível para os siste-
mas operacionais
iOS e Android — ta-
xistas, diaristas,
professores particu-
lares, personal trai-
ners e vendedores
em geral podem aceitar cartões
de crédito e débito das bandei-
ras Visa, MasterCard, American
Express e Diners Club Interna-
tional. Além do aplicativo, os só-
cios-fundadores da PagCom
Caio Davidoff, Gabriel Abdalla e
Thomas Farah desenvolveram
aparelhos que transformam
smartphones e tablets em uma
máquina leitora dos plásticos.

“Queremos agregar valor à vi-
da dos profissionais móveis, se-

jam eles pessoas físicas ou jurídi-
cas”, diz Davidoff, que também
é sócio-diretor da empresa.

Com pouco mais de quatro
meses de operações, a empresa
soma 5,3 mil usuários e até o fi-
nal do ano quer chegar aos 3 mi-
lhões de usuários. “A meta é
bastante agressiva, mas acha-
mos que há muito mercado a
ser explorado”, ressalta Davido-
ff. Também são contabilizadas
entre 5 mil e 10 mil transações
por mês, com ticket médio de
R$ 50,00 por transação.

Para alcançar essa meta, os
executivos contam parcerias já
fechadas — Sindicato dos Taxis-

tas Autônomos (Sin-
ditaxi), Sindicato
dos Feirantes, Per-
fam (empresa que
industrializa e co-
mercializa perfu-
mes, cosméticos e
uma linha comple-
ta de produtos nu-
tricionais por meio

do sistema de vendas diretas as-
sociado ao marketing de Re-
de), Associação Brasileira das
Empresas de Vendas Diretas
(ABEVD) e Associação Brasilei-
ra dos Profissionais Liberais
(ABPL) — e outras em anda-
mento. “Também estamos par-
ticipando de seis concorrên-
cias e aguardamos os resulta-
dos”, destaca Davidoff.

Os sócios-fundadores tam-
bém planejam, em até dois me-

ses, aceitar outras 200 bandei-
ras, incluindo as pré-pagas, pri-
vate labels (cartões de loja) e
cartões-refeição. “Nesse mes-
mo período queremos implan-
tar um sistema de venda de cré-
dito para celulares pré-pagos,
como serviço agregado”, diz o
executivo.

A empresa já chamou a aten-
ção de investidores: uma ventu-
re capital fez um aporte na Pag-
Com e os sócios avaliam uma se-
gunda rodada de captação de re-
cursos, embora não tenham re-
velado valor.

Operacional
Os interessados pagam R$ 9,90
para se filiarem, valor que já in-
clui o aparelho que lê cartões.
Além disso, nas transações com
cartão de crédito é cobrada uma
taxa de 4,89% por transação
com cartão de crédito e uma ta-
xa de desconto que varia de
1,9% a 2,9% por transação com
cartão de débito.

Davidoff não considera gran-
des adquirentes, como Cielo e
Redecard, concorrentes dire-
tos. Segundo o executivo, eles
oferecem aplicativos móveis e
não de mobilidade. Além disso,
o foco principal de atuação são
estabelecimentos comerciais
cujo faturamento mínimo é de
R$ 30 mil. “Nós queremos os
profissionais que geram fatura-
mento que não interessa aos
bancos”, completa. ■

CONDIÇÕESDESFAVORÁVEIS

Multiplus desiste de realizar oferta de ações

Cautela deve ditar
rumo do Ibovespa

A companhia de rede de fidelidade Multiplus, controlada pela TAM,

anunciou na quinta-feira desistência da oferta de ações subsequente,

citando condições econômicas desfavoráveis “verificadas nos

mercados financeiro e de capitais brasileiro e internacional", afirmou a

empresa em comunicado. O plano era vender 27 milhões de ações

ordinárias em lote inicial. Se considerados lotes extras, a operação

tinha potencial para movimentar cerca de R$ 1 bilhão.

Apostas sinalizam dólar
mais próximo a R$ 2,05

Aplicativo permite
pagar de taxista a
professor com cartão
Criada pela PagCom, solução
permite pagamento por
smartphones e tablets

Paolo Fridman/Bloomberg

Murillo Constantino

Especialistas acreditam que
fluxo de entrada deve ser
pontual e que moeda deve subir

Para especialistas, investidores
devem manter receio em abril;
no trimestre índice caiu 7,55%

MOEDAS

BOLSAS

Venture
capital já fez

aporte na
empresa e

sócios avaliam
nova captação

Vanessa Correia
vcorreia@brasileconomico.com.br

GabrielAbdalla,CaioDavidoffeThomasFarah: queremagregar valoràvidadosprofissionais liberais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 abr. 2013, Finanças, p. 25.
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