
Bancos de investimentos retomam alta
O Morgan Stanley vê um ressurgimento nas atividades de banco

de investimento no Oriente Médio com a melhoria dos mercados

financeiros. Segundo Sammy Kayello, presidente executivo e do

conselho do banco para região do Oriente Médio e Norte da África,

as receitas dos bancos de investimento na região alcançaram US$

535,9 milhões nos primeiros nove meses de 2013, alta de 22%. Reuters

DuncanChard/Bloomberg

A Bolsa de Valores de Nova York
(Nyse) está pronta para o início
dos negócios com as ações do
Twitter, prevista para acontecer
no dia 7 de novembro. Em atitu-
de inédita, e a pedido de correto-
ras membro, a Nyse realizou uma
simulação desse IPO, um dos
mais aguardados de 2013. O obje-
tivo é evitar os problemas que afe-
taram a oferta pública inicial do
Facebook na bolsa rival Nasdaq.

O IPO do Twitter será o maior
do setor de internet desde o lan-
çamento de ações do Facebook,
em 18 de maio de 2012. A rede so-
cial de microblogging pretende
vender 70 milhões de ações entre
US$ 17 e US$ 20 por papel. Já o Fa-
cebook realizou uma oferta mui-
to maior, de 421 milhões de
ações por US$ 38 cada papel.

O Big Board, administrado pe-
la Nyse Euronext, faz testes de
sistemas aos finais de semana re-
gularmente, mas essa foi a pri-
meira vez que executou uma si-
mulação de IPO. O pedido para a
simulação partiu de empresas
membro, muitas participantes
do IPO do Facebook.

A Nyse testou principalmente
duas coisas: se seus sistemas po-
dem suportar o volume de tráfe-
go de mensagens a ser gerado pe-
lo IPO e para ter certeza de que,
uma vez que o IPO aconteça,
qualquer empresa que coloque
ordens receba prontamente os re-
latórios dizendo a elas que suas
ordens foram executadas.

Os testes foram vistos tam-
bém como parte da disputa da

Nyse com a Nasdaq pela suprema-
cia em listagens do setor de tec-
nologia. Ambas as bolsas disputa-
ram para ser o local escolhido pe-
lo Twitter, e muitos analistas dis-
seram que os problemas nas nego-
ciações das ações do Facebook
em sua estreia na Nasdaq favore-
ceram a Nyse.

Mas os problemas iniciais do
Facebook já parecem superados.
Suas ações dobraram de valor
nos últimos três meses, impulsio-
nado pela crescente confiança en-
tre investidores de que a empresa
desenvolveu uma fórmula vence-
dora na publicidade móvel.

Agora as expectativas se vol-
tam para os resultados do tercei-
ro trimestre, que serão divulga-
dos amanhã. “Eles têm que pro-
var que podem continuar o cres-
cimento demonstrado no último
trimestre”, disse Bob Bacarella,
gerente de portfólio da Monetta
Fund. “Pela maneira com que as
ações são precificadas atualmen-
te, eles devem alcançar ou supe-
rar com folga os números”. As re-
ceitas com publicidade móvel se-
rão o centro das atenções. Reuters

A maioria dos economistas norte-
americanos estima que o Federal
Reserve (Fed), o banco central
norte-americano, esperará ainda
vários meses antes de reduzir os
estímulos à economia dados pela
autoridade monetária desde a cri-
se de 2008. Amanhã começa a reu-
nião do Comitê de Política Monetá-
ria (FOMC) da institutição, a ser
concluída na quarta-feira, e a ex-
pectativa é que o mantenha as inje-
ções extraordinárias de liquidez.

“Agora pensamos que o Fed vai
adiar para o mês de março de 2014
a redução de sua ajuda”, afirma-
ram em nota os analistas da Bar-
clays Research. “A reunião do Co-
mitê será um não-evento”, afir-
mam os especialistas da Nomura,
antes de acrescentar que não espe-
ram “nenhuma mudança de políti-
ca monetária”.

“O fechamento do governo te-
rá um impacto considerável no
crescimento a curto prazo e já per-
cebemos, entre os efeitos, a alta
das taxas de juros no setor imobi-
liário e no consumo”, acrescen-
tou a Nomura.

Segundo estimativas da agên-
cia de classificação de risco Stan-
dard and Poor's, o fechamento
de alguns serviços públicos e os
pedidos de seguro-desemprego
de milhares de funcionários cus-
tará US$ 24 bilhões à economia
norte-americana e até 0,6 ponto
percentual ao crescimento do
quarto trimestre.Para reduzir as
taxas e favorecer a recuperação,
o Fed compra a cada mês, desde

o começo do ano, títulos do Te-
souro e títulos vinculados a em-
préstimos hipotecários por US$
85 bilhões.

Durante a reunião de setem-
bro, o FOMC esteve muito dividi-
do sobre se começava a reduzir ou
não a compra de ativos. Em seu úl-
timo informe de conjuntura, o Li-
vro Bege, o Fed descreveu uma ex-
pansão “modesta a moderada”
com “uma incerteza crescente”
no ambiente dos negócios “devi-
do à paralisação do governo e ao
debate sobre a dívida”.

Desde então, alguns membros
do FOMC tomaram posição favorá-
vel à manutenção da ajuda. “Ain-
da não é tempo de reduzir esta po-
lítica monetária”, disse recente-
mente Charles Evans, presidente
regional do Fed em Chicago. O
Fed ainda terá duas reuniões sob a
direção de Ben Bernanke - em de-
zembro (17 e 18) e em janeiro (24 e
25).Na quarta-feira, o FOMC di-
vulga seu comunicado às 16h.AFP

Bolsa de NY testa
IPO de Twitter
para evitar falha

Divulgação

O mais aguardado lançamento de ações de 2013 levou corretoras

a pedir a simulação para não repetir o ocorrido na rival Nasdaq

Fed manterá estímulos à
economia por vários meses antes
de retirar, dizem economistas

Fechamento do governo
dos EUA neste mês terá
impacto considerável no
crescimento a curto prazo

ORIENTE MÉDIO

IPOdoTwitterseráomaiordosetorde internetdesdeo lançamentodeaçõesdoFacebook

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS.

PROCESSO INTERNO Nº: 9190/2013
OBJETO: Contratação de empresa registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA para prestação de serviços de engenharia para instalação e fornecimento
de equipamentos do sistema de ar condicionado do Edifício Rui Barbosa, anexo II do TCE.
MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor preço
DATA DE ABERTURA: 14 de novembro 2013, às 09h00min (nove) horas, (horário local).
LOCAL DA SESSÃO: Avenida Teotônio Segurado, 102 Norte, Conjunto 1, Lotes 1 e 2,
Palmas/TO, Instituto de Contas 5 de Outubro, prédio anexo ao Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins, 1º piso, sala 10.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e
aplicação subsidiaria da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
NOTA: Outras informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, Contratos e
Convênios pelos telefones (63) 3232-5872 / 5946.
EDITAL: À disposição dos interessados no órgão e no site oficial do TCE/TO
(www.tce.to.gov.br).

Roselena Paiva de Araújo
Pregoeira TCE/TO

Fechamento de
serviços públicos
e pedidos de
seguro-desemprego
custará US$ 24 bilhões
e até 0,6 ponto
percentual ao
crescimento do quarto
trimestre do país

NYSE quis saber
se seus sistemas
suportarão o volume
de tráfego de
mensagens gerado
pelo IPO e se serão
gerados os relatórios
de execução das
ordens de negócios
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 out. 2013, Finanças, p. 25.
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