
B-4 •  Empresas •  Segunda-feira, 8 de abril de 2013  •  Jornal do Commercio

» DANIELA MILANESE
DA AGÊNCIA ESTADO

A
Anglo American pro-
cura um sócio mino-
ritário para o projeto
Minas Rio.  "Essa é

uma opção para nós", con-
firmou um porta-voz da em-
presa em Londres. Segundo a
companhia, a possibilidade
de trazer um minoritário já
vem sendo considerada há
algum tempo e poderá ser
viabilizada, "na hora certa e
se fizer sentido econômico".

Recentemente,  a  Anglo
American contabilizou uma
perda de US$ 4 bilhões com
o projeto Minas Rio em seu
balanço. Especula-se que o
prejuízo tenha provocado a
saída da presidente mundial
do grupo, Cynthia Carroll,
que deixou o cargo na última
quarta-feira. A empresa diz
que a troca de comando foi
provocada pela decisão de
Cynthia  de se  aposentar,
após seis anos no cargo.

A Anglo American reitera
sua crença na qualidade do

projeto Minas Rio e avalia
que sua habilidade de trazer
um novo sócio não será afe-
tada pela atual situação fi-
nanceira desfavorável de Ei-
ke Batista.

O projeto era uma parce-
ria da Anglo American com a
MMX. Em 2008, a companhia
br itânica aumentou sua
aposta no Brasil e comprou o
controle da mineradora, por
US$ 5,5 bilhões, passando a
deter 100% do capital. A An-
glo American e Eike conti-
nuam parceiros no projeto
do Porto de Açu.

A compra do controle do
Minas Rio, em 2008, foi fe-
chada com atraso porque
acabou atropelada pela Ope-
ração Toque de Midas, da Po-
lícia Federal, que apurava ir-
regularidades na concessão
da Estrada de Ferro do Ama-
pá, do Grupo EBX. Para que a
Anglo não desistisse do ne-
gócio, Eike se comprometeu
na época a pagar do próprio
bolso os prejuízos que a com-
panhia eventualmente tives-
se com as denúncias.

Anglo American busca
sócio para o Minas Rio

MINERAÇÃO

TELEFONIA

DA AGÊNCIA REUTERS

O conselho da Telecom
Italia  espera discutir  uma
possível aliança com a ope-
ração italiana do grupo Hu-
tchinson Whampoa nesta se-
mana, disseram fontes com
conhecimento direto da si-
tuação, numa nova tentativa
de recuperar a companhia.

O presidente do conselho
da Telecom Ital ia ,  Franco
Bernabe, está sendo pressio-
nado por acionistas para en-

tregar retornos mais altos
para elevar o preço das ações
do grupo italiano, que está
em mínimas históricas.

O plano do executivo para
trazer um novo investidor
fracassou no ano passado
quando o maior acionista da
companhia rejeitou uma in-
jeção de 3 bilhões de euros
no grupo por parte do mag-
nata egípcio Naguib Sawiris.

Qualquer nova proposta
envolvendo a deficitária uni-
dade italiana da Hutchinson

Whampoa, a H3G, deve estar
em estágio informal, disse-
ram as fontes.  "É provável
que o assunto seja discutido
na reunião do conselho do
dia 11", disse uma fonte.

"Entretanto, não há oferta
formal por parte da H3G e
qualquer plano de integra-
ção deverá ser considerado
como uma estratégia defen-
siva por parte de Bernabe,
que arrisca ver seu mandato
revogado,  mais  provavel-
mente quando seu período

na função terminar no próxi-
mo ano", acrescentou.

A Telecom Italia e  a  Hu-
tchison Whampoa, controla-
da pelo empresário Li  Ka-
Shing, não comentaram o as-
sunto. A Telecom Italia está
sendo pressionada por uma
dívida de 28 bilhões de euros
e está buscando uma estraté-
gia que a ajude a reverter a
queda de margens na Itália e
a desaceleração do cresci-
mento no Brasil, onde con-
trola a TIM.

Telecom Italia vai debater possível
aliança com H3G, dizem fontes

CRÉDITOFOTO

Anglo American não teme que situação financeira
desfavorável de Eike Batista afaste prováveis sócios

PETRÓLEO

» FERNANDA NUNES, MÔNICA
CIARELLI E IRANY TEREZA
DA AGÊNCIA ESTADO

Para dar continuidade aos
projetos de exploração e pro-
dução de petróleo e gás natu-
ral no Brasil e na Namíbia, a
petroleira HRT contará com a
parceria de petroleiras nacio-
nais e estrangeiras. A intenção
é encontrar sócios investido-
res que reduzam os riscos dos
negócios. As ações da HRT,
que em março de 2011 chega-
ram a ser cotadas a R$ 43, hoje
valem um décimo disso. Nos
últimos 12 meses, a desvalori-
zação foi de quase 63%. Nesta
semana os papéis da compa-
nhia deram um salto de
31,83%, o que animou o mer-
cado, mas recuaram 1,13%, a
R$ 4,39, no fechamento de sex-
ta-feira. No país africano, a
empresa pretende fechar a
venda de parte de um bloco
até o fim deste mês, antes do
anúncio do resultado explora-
tório na área.

No Brasil, a empresa quali-
ficou-se para disputar novas
áreas exploratórias na 11ª Ro-
dada de Licitações, que será
promovida em maio pela
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP). Mas, a HRT não
está disposta a empenhar par-
te do caixa, atualmente de R$
1 bilhão, nesta empreitada. A
ideia, diz o Márcio Rocha Me-
llo, presidente da companhia,
é buscar aliança com outras
empresas investidoras. A HRT
entraria somente com o
know-how.

"Passei anos fazendo, para
a Petrobras e para minhas em-
presas, estudos geológicos so-
bre as bacias da região Nor-
deste e da margem equatorial
do País. Conheço aquilo como
a palma da minha mão. É claro
que há petroleiras interessa-

das em formar parceria com a
HRT apenas pelo seu conheci-
mento técnico", alega Mello.

A estratégia de não des-
pender dinheiro na aquisição
de novas áreas apenas será
revista se a HRT se deparar
com uma "oportunidade es-
petacular", ressaltou o execu-
tivo. Em seguida, admitiu que
as áreas ofertadas dessa vez
são de nova fronteira, o que
pressupõe mais risco do que
aquelas localizadas em ba-
cias mais maduras, como as
de Campos e Santos.

Mello ressaltou que todo
caixa disponível da empresa
será direcionado aos proje-
tos em execução na Amazô-
nia e na Namíbia. Ele afir-
mou que os recursos são su-
ficientes para fazer frente aos
investimentos planejados
até o fim de 2014. "Se não
acharmos nada na Namíbia e
não gerar caixa será um gran-
de azar, quase uma impossi-
bilidade", afirmou.

Atualmente, a empresa tem
a portuguesa Galp como par-
ceira na Namíbia. A petroleira
adquiriu no fim do ano passa-
do 14% de participação em
três licenças exploratórias da
HRT, nas bacias de Walvis e
Orange. Além desta e da se-
gunda venda de ativo, prevista
para ser concluída até o fim
deste mês, a HRT negocia ou-
tras sociedades, com a premis-
sa de que permanecerá como
operadora e dona de pelo me-
nos 51% do controle das áreas.
Atualmente, a participação to-
tal da empresa nos blocos gira
em torno de 85%. "A HRT está
em seu melhor momento. Es-
tamos prestes a produzir pe-
tróleo no Solimões e na Namí-
bia", disse Mello, contestando
rumores de que acionistas es-
tão descontentes com a forma
como a empresa vem sendo
conduzida por ele.

HRT quer fechar parceria
na Namíbia em breve

Curta

Apesar de ter contabilizado uma perda de US$ 4 bilhões com o projeto em seu balanço,
companhia mantém confiança na iniciativa e crê que sua habilidade atrairá um novo sócio

RENAULT APRESENTA RESULTADOS COMERCIAIS 

A fabricante francesa de automóveis Renault, instalada oficial-
mente no Brasil desde 1992, quando da abertura do País para o
mercado externo, se consolida a cada ano, galgando espaço en-
tre as grandes montadoras. Atualmente, a empresa é a quinta
principal fabricante de automóveis no Brasil. Na semana passa-
da, a companhia divulgou o resultado comercial de março deste
ano, cujo volume de vendas teve resultado significativo, puxado,
principalmente, pelo Novo Clio e pelo Novo Master. Este último
teve 23,2% mais emplacamentos que no período anterior, em
comparação a igual período do ano anterior. Ao todo, foram
14.187 mil emplacamentos.

BANPARA (BPAR) 

DRI: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
FFaattoo  RReelleevvaannttee  ––  PPaaggaammeennttoo  ddee  DDiivviiddeennddooss
● A empresa enviou o seguinte fato relevante: Comunicamos aos senhores
acionistas que a Assembléia Geral Ordinária, realizada em 03.04.2013, delibe-
rou pagar, a partir de 19.04.2013, dividendos no valor de R$5,420174 por ação,
como segue: 1 - Sobre o valor dos dividendos será deduzido o valor de
R$2,253327953 referente aos Juros sobre Capital Próprio relativos ao exercício
de 2012. 2 - Terão direito aos dividendos todos os detentores de ações do
Banpará na data base de 03.04.2013, sendo que as ações de emissão da Com-
panhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 04.04.2013. 3 - O
pagamento será efetuado da seguinte forma: a) Os acionistas que possuem
opção de crédito cadastrada no Banpará ou no Banco Itaú S.A., Instituição Fi-
nanceira depositária das ações de emissão do Banpará, terão seus benefícios
creditados em sua conta corrente automaticamente em 19.04.2013. b) Os
acionistas que não possuem opção de crédito cadastrada junto ao Banpará ou
no Banco Itaú S.A. deverão, a partir desta data, procurar uma agência do Ban-
co Itaú S.A. para a atualização do cadastro e posterior recebimento dos bene-
fícios. Belém(PA), 03 de abril de 2013.

BMFBOVESPA (BVMF-NM)

DRI: Eduardo Refinetti Guardia
BBaallaannççoo  ddee  OOppeerraaççõõeess  ddee  mmaarrççoo  22001133
● A empresa enviou o seguinte: BM&FBOVESPA divulga balanço de opera-
ções de março - Segmento Bovespa atinge recorde histórico de média diária
de 911.623 negócios. Fundos de Investimento Imobiliários ultrapassam a mar-
ca de 100 mil investidores. Empréstimo de ações registra volume financeiro
mensal recorde de R$ 89,44 bilhões. ETFs apresentam crescimento de 14% no
volume financeiro e 21% no número de negócios. SEGMENTO BOVESPA - O
volume financeiro total no segmento Bovespa atingiu R$ 148,27 bilhões, em
março, ante R$ 140,96 bilhões, em fevereiro de 2013. A média diária foi de R$
7,41 bilhões contra R$ 7,83 bilhões registrados em fevereiro. O número total de
negócios foi de 18.232.464 em março, enquanto em fevereiro foi de 15.078.756.
A média diária de negócios obteve recorde histórico de 911.623 ante 837.709
no mês anterior. Ações As ações que registraram maior giro financeiro em
março foram: VALE PNA, com R$ 12,81 bilhões; PETROBRAS PN, com R$ 11,54
bilhões; OGX PETROLEO ON, com R$ 6,52 bilhões, ITAUUNIBANCO PN, com
R$ 5,99 bilhões e BRADESCO PN, com R$ 4,72 bilhões. Índices - O Ibovespa
encerrou o mês de março aos 56.352 pontos, queda de 1,87%. As ações que
obtiveram as maiores altas do Ibovespa em março foram: SUZANO PAPEL
PNA (+16,54%), PETROBRAS ON (+16,29%), CESP PNB (+10,96%), PETRO-
BRAS PN (+10,48%) e USIMINAS PNA (+10,41%). As maiores baixas registra-
das foram: MRV ON (-33,94%), MMX MINER ON (-33,83%), OGX PETROLEO
ON (-26,67%), BROOKFIELD ON (-20,32%) e ELETROPAULO PN (-17,24%). Em
março, os demais índices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes
performances: BDRX (4,58%, a 1.641 pontos); IBRA 0,63%, a 2.019 pontos);
IBXL (0,76%, a 8.762 pontos); IBXX (0,64% a 21.531 pontos); ICO2 (-0,39% a
1.182 pontos); ICON (-2,93%, a 2.364 pontos); IDIV (-1,00% a 3.426 pontos); IE-
EX (0,96%, a 27.750 pontos); IFIX (-1,16%, a 1.579 pontos); IFNC (4,17% a 4.288
pontos); IGCT (-0,30% a 2.170 pontos); IGCX (-0,54% a 7.939 pontos); IGNM (-
1,09%, a 1.700 pontos); IMAT (-2,72%, a 1.710 pontos); IMOB (-5,31% a 843 pon-
tos); INDX (-1,63% a 11.986 pontos); ISEE (0,22% a 2.438 pontos); ITAG (0,57%,
a 10.625 pontos); IVBX (-0,97% a 6.914 pontos); MLCX (1,23%, a 966 pontos);
SMLL (-3,95%, a 1.490 pontos); UTIL (1,01%, a 2.830 pontos). Valor de mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 362 empresas com ações ne-
gociadas na BM&FBOVESPA, ao final de março, foi de R$ 2,45 trilhões. Em
fevereiro, esse valor era de R$ 2,46 trilhões, referente a 363 companhias. Ní-
veis diferenciados Em março, as 177 empresas integrantes dos Níveis Dife-
renciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA representavam
68,15% do valor de mercado, 80,84% do volume financeiro e 86,37% dos ne-
gócios realizados no mercado a vista. Ao final de fevereiro as 178 empresas
que representavam 68,08% do valor de mercado, 84,31% do volume finan-
ceiro e 98,27% da quantidade de negócios. Remuneração a acionistas - Em
março de 2013, a movimentação financeira decorrente dos Eventos de Custó-
dia gerenciados pela BM&FBOVESPA atingiu R$ 5,73 bilhões. Desse montan-
te, R$ 2,38 bilhões referem-se a dividendos e R$ 3,07 bilhões a juros sobre ca-

pital próprio, pagos a acionistas usuários da Custódia da BM&FBOVESPA.
Em fevereiro de 2013, os valores movimentados foram de R$ 1,61 bilhão no
total, dos quais R$ 898,86 milhões referem-se a dividendos e R$ 275,25 mi-
lhões a juros sobre capital próprio. Participação dos mercados - Em março, o
mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 95,2% do volume financeiro;
seguido pelo de opções, com 3,7%; e pelo mercado a termo, com 1,1%. O After
Market movimentou R$ 691,42 milhões, com a realização de 49.227 negócios,
ante R$ 881,65 milhões e 54.431 transações no mês anterior. Participação
dos investidores - Em março, os investidores estrangeiros lideraram a movi-
mentação financeira no segmento Bovespa, com participação de 42,51% an-
te 41,38%, em fevereiro. Na segunda posição, ficaram os investidores institu-
cionais, que tiveram participação de 31,85%, ante 33,08%. As pessoas físicas
movimentaram 17,57%, ante 15,86%. As instituições financeiras ficaram com
7,00% ante 8,75%; e as empresas, com 1,04%, ante 0,91% do mês anterior. In-
vestidores individuais - O número de contas de investidores pessoas físicas
no mercado de ações foi de 587.797 em março. Ao final de fevereiro, o núme-
ro era de 586.211. Investimento Estrangeiro - Em 2013, os investimentos es-
trangeiros nos papéis de empresas brasileiras atingiram volume positivo de
R$ 9,52 bilhões, até março, resultado de R$ 985,52 milhões ofertados no Bra-
sil e o saldo positivo de R$ 8,54 bilhões na negociação no mercado secundá-
rio da BM&FBOVESPA. No mês de março, o balanço da negociação dos in-
vestidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi positivo em R$ 1,59 bilhão, re-
sultado de vendas no valor de R$ 62,17 bilhões e de compras de ações de R$
63,76 bilhões. A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações,
incluindo IPO's, representa 56,5% do total de R$1,74 bilhão das operações
realizadas com Anúncios de Encerramento publicados até 03 de abril de
2013, conforme tabela disponível na sala de imprensa do site. ETFs - Os 15
ETFs (Exchange Traded Funds, na sigla em inglês) negociados na BM&FBO-
VESPA totalizaram 91.491 negócios em março, ante 75.589 em fevereiro. O
volume financeiro foi de R$ 2,05 bilhões, ante 1,80 bilhão em fevereiro. O ETF
BOVA11, que acompanha o Ibovespa, obteve volume financeiro de R$ 1,86 bi-
lhão em 75.489 negócios, ante um volume de R$ 1,68 bilhão e 69.277 negó-
cios registrados no mês anterior. Já o ETF IT NOW PIBB, que acompanha o
desempenho do IBrX-50, fechou o mês de março com um volume financeiro
de R$ 62,94 milhões em 3.241 negócios, ante R$ 38,75 milhões e 3.320 negó-
cios registrados no mês de fevereiro. Empréstimos de ações - Em março, o
número de operações com empréstimos de ações foi de 127.109, ante 114.582
em fevereiro. O volume financeiro totalizou recorde de R$ 89,44 bilhões, ante
R$ 71,64 bilhões no mês anterior. Renda fixa privada - Em março, o mercado
de renda fixa privada da Bolsa totalizou R$ 14,90 milhões, ante R$ 39,82 mi-
lhões em fevereiro, somados os negócios realizados no Bovespa Fix e Soma
Fix. Deste total, R$ 8,21 milhões são referentes às negociações de Debêntu-
res, R$ 6,16 milhões aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), R$ 314
mil aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e R$ 210 mil aos
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). Fundos de Investi-
mento Imobiliários - No mês de março, o mercado de Fundos de Investimen-
to Imobiliários ultrapassou a marca de 100 mil investidores. Atualmente são
102.691 investidores contabilizados, ante 97.951 no mês anterior. Em março o
volume financeiro de R$ 763,43 milhões, em 87.735 negócios. Em fevereiro, o
volume financeiro registrado foi de R$ 739,10 milhões, em 68.122 negócios. O
mês de março encerrou com 100 Fundos Imobiliários registrados e autoriza-
dos à negociação nos mercados de bolsa e balcão organizado da BM&FBO-

VESPA. SEGMENTO BM&F -Os mercados do segmento BM&F totalizaram
63.288.358 contratos - negociados e volume financeiro de R$ 4,86 trilhões
em março, ante 64.633.757 contratos e giro de R$ 4,63 trilhões em fevereiro.
Ao final do último pregão de março, o número dos contratos em aberto, no
total do mercado, foi de 42.317.995, ante 36.262.253 em fevereiro. Derivativos
financeiros - O futuro de juro (DI) contabilizou 38.989.702 contratos negocia-
dos, ante 37.659.879, em fevereiro. O dólar comercial futuro encerrou março
com 7.066.895 contratos negociados, ante 6.038.874 no mês anterior. O futu-
ro de Ibovespa apresentou 1.727.055 contratos, ante 1.420.810.  Minicontratos
- Em março, foram negociados 4.033.661 minicontratos derivativos, ante
3.222.371 em fevereiro. O mercado futuro do Ibovespa negociou 3.921.869
minicontratos, ante 3.129.331. O dólar comercial futuro totalizou negociação
de 109.742 minicontratos, ante 89.032 em fevereiro. Os minicontratos futuros
encerraram março com 34.663 posições em aberto, ante 22.520 no mês an-
terior. Derivativos de commodities - Em março, foram negociados 151.047
contratos futuros e de opções sobre futuro de commodities agropecuárias,
ante 125.292 em fevereiro. Ao final do período, foram registrados 87.309 con-
tratos em aberto, ante 85.514 no mês anterior. O número de contratos nego-
ciados entre futuros e de opções de boi gordo foi de 58.400, em março, ante
42.212 em fevereiro. O milho fechou o período com total de 66.507 contratos,
ante 62.097 no mês anterior. O café arábica encerrou março com 10.264 con-
tratos, enquanto em fevereiro o total foi de 13.975. A soja registrou negocia-
ção de 8.778 contratos em março, ante 3.097 no mês anterior. O etanol hidra-
tado registrou 3.665 contratos negociados, ante 3.074. Títulos do agronegó-
cio - O estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA to-
talizou R$ 50,27 bilhões, ante R$ 44,12 bilhões em fevereiro, somando todas
as operações realizadas no Sistema de Registro de Títulos do Agronegócio
(SRTA). O estoque de LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio) totalizou R$
42,05 bilhões, ante R$ 40,01 bilhões, em fevereiro. Ouro a vista - Em março, o
mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou 616 contratos, ante 838
em fevereiro. O volume financeiro totalizou R$ 15,62 milhões, ante R$ 21,63
milhões no mês anterior. Dólar a vista - O dólar a vista (dólar pronto) totali-
zou 75 negócios, com giro financeiro de US$ 77,25 milhões em março. No pe-
ríodo anterior, foram registrados 70 negócios, com volume financeiro de US$
67,75 milhões. O volume de dólares negociado em todo mercado interbancá-
rio e registrado na Clearing de Câmbio da Bolsa, em março, foi de US$ 60,62
bilhões e 2.966 negócios, ante US$ 56,04 bilhões, com 2.611 negócios, em fe-
vereiro. Renda fixa pública - O volume financeiro do mercado secundário de
renda fixa pública na BM&FBOVESPA, em março, foi de R$ 2,91 bilhões, ante
R$ 149,00 milhões em fevereiro, somando-se todas as operações realizadas
no Sisbex. O volume total representa as negociações realizadas com opera-
ções compromissadas e definitivas. Participação dos investidore - Os investi-
dores institucionais lideraram a movimentação financeira nos mercados do
segmento BM&F em março, com participação de 37,58%, ante 40,87%, em
fevereiro. Na segunda posição, ficaram as instituições financeiras, que repre-
sentaram 31,30%, ante 29,45%, em fevereiro. No mesmo período, os investi-
dores estrangeiros alcançaram 26,21%, ante 25,02%. As pessoas físicas en-
cerraram o mês com participação de 3,77%, ante 3,44%; e as empresas,
1,11%, ante 1,15% em fevereiro. Investidores individuais - Ao final de março, a
quantidade de investidores pessoas físicas com ao menos uma conta ativa na
Clearing de Derivativos da BM&FBOVESPA foi de 133.512, ante 130.916 no
mês anterior. Negociações por tipo de acesso – Direct Market Access (DMA) -

DMA Segmento BM&F - Em março, as negociações realizadas via Acesso Di-
reto ao Mercado (DMA, na sigla em inglês) no segmento BM&F* registraram
38.304.936 contratos negociados em 4.345.480 negócios. No mês anterior, o
número de contratos negociados foi de 38.121.123 em 3.594.924 negócios. Os
volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram: DMA tradi-
cional – 14.774.071 contratos negociados em 1.214.689 negócios, ante
17.042.073 contratos e 971.209 negócios em fevereiro; DMA via provedor (in-
cluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex) – 14.600.606 contra-
tos negociados em 302.762 negócios, ante 14.211.620 contratos e 268.870 ne-
gócios em fevereiro; DMA via conexão direta – 15.654 contratos negociados
em 7.218 negócios, ante 52 contratos e 14 negócios em fevereiro; e - DMA via
co-location – 8.914.605 contratos negociados em 2.820.811 negócios, ante
6.867.378 contratos 2.354.831 negócios em fevereiro. Em março, as negocia-
ções realizadas por investidores estrangeiros apresentados à BM&FBOVES-
PA pela CME (que utilizam o sistema de roteamento de ordens Globex-PU-
MA Trading System ou que acessam os mercados da Bolsa via co-location)
totalizaram 2.955.942 contratos negociados, em 885.061 negócios. No mês
anterior, os totais foram 2.310.477 contratos negociados, em 729.980 negó-
cios. DMA Segmento BOVESPA - Em março, as negociações realizadas via
DMA no segmento BOVESPA* totalizaram volume financeiro de R$ 124,85 bi-
lhões em 19.779.614 negócios. No mês anterior, o volume financeiro foi de R$
104,30 bilhões em 15.864.044 negócios. Os volumes negociados por tipo de
DMA no segmento BOVESPA foram: DMA tradicional – R$ 82,40 bilhões em
12.414.856 negócios, ante R$ 73,02 bilhões em 10.493.481 negócios em feve-
reiro; DMA via provedor – R$ 7,04 bilhões em 1.172.358 negócios, ante R$ 6,12
bilhões em 941.199 negócios em fevereiro; DMA via conexão direta – R$ 1,90
bilhões em 119.585 negócios, ante R$ 1,09 bilhões em 64.396 negócios em fe-
vereiro; e - DMA via co-location – R$ 33,50 bilhões em 6.072.815 negócios,
ante R$ 24,03 bilhões em 4.364.968 negócios em fevereiro. * O acesso direto
aos sistemas de negociação da BM&FBOVESPA é realizado por DMA mode-
los 1, 2, 3 e 4. No modelo 1 ou DMA tradicional, o cliente acessa o sistema de
negociação por intermédio da estrutura tecnológica da corretora. No modelo
2 ou DMA via provedor, ele não utiliza a estrutura anterior e se conecta aos
sistemas por um provedor de acesso autorizado.O acesso via roteamento de
ordens com o Globex, no segmento BM&F, é uma forma de DMA modelo 2.
No modelo 3 ou DMA via conexão direta, o acesso às plataformas de nego-
ciação da Bolsa ocorre via conexão direta. No modelo 4 ou DMA via co-loca-
tion, o cliente instala seu próprio computador dentro da Bolsa. Notas: Os vo-
lumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do negócio
(compra e venda). Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos
passaram a ser divulgados de forma consolidada no balanço de operações
da BM&FBOVESPA a partir de maio de 2009. São Paulo, 04 de abril de 2013.

BRAZILIAN SC (BSCS)

DRI: Willy Otto Jordan Neto
CCRRIIss  ddaa  11ªª  eemmiissssããoo,,  228844ªª  sséérriiee,,  eexx--jjuurrooss  ee  eexx--aammoorrttiizzaaççããoo
● Enviou o seguinte comunicado: “Ref.: Comunicado de Pagamento de Evento
– Amortização e Juros 284ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Cia de
Securitização - Data de pagamento: 08/04/2013 - Quantidade de CRI: 30 - Va-
lor pago a título de Amortização por CRI: 15.000,00 - Valor pago a título de Ju-
ros por CRI: 1.800,63 - Valor total pagamento: 504.018,90 -PU após evento:
270.000,00.”
NNoorrmmaa::  a partir de 08/04/2013 CRIs da 1ª emissão, 284ª série, ex-juros e ex-
amortização.

BRAZILIAN SC (BSCS)

DRI: Willy Otto Jordan Neto
CCRRIIss  ddaa  11ªª  eemmiissssããoo,,  220033ªª  sséérriiee,,  eexx--jjuurrooss  ee  eexx--aammoorrttiizzaaççããoo
● Enviou o seguinte comunicado: “Ref.: Comunicado de Pagamento de Evento
– Amortização e Juros - 203ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Cia de
Securitização - Data de pagamento: 10/04/2013 - Quantidade de CRI: 110865 -
Valor pago a título de Amortização por CRI: 18,56776142 - Valor pago a título
de Juros por CRI: 3,46838597 - Valor total pagamento: 2.443.037,48 - PU após
evento: 416,38647551.”
NNoorrmmaa::  a partir de 10/04/2013 CRIs da 1ª emissão, 203ª série, ex-juros e ex-
amortização.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  8 abr. 2013, Seudinheiro, p. B-4.




