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Abusca por umamaior fatia no
mercado brasileiro tem acirra-
do a disputa entre os bancos.
Além de fusões e aquisições, as
instituições financeiras apos-
tamemprodutos diferenciados
eemumanovaimagemparaau-
mentar a base de clientes. Para
isso, não estão economizando,
especialmente nos investimen-
tosemmarketingepublicidade.
O ABN Amro acaba de es-
trearnasexta-feiraumacampa-
nhapublicitáriaemquedestaca
aimportânciadobomrelaciona-
mento com o cliente. “Estamos
lançando um movimento para
sair do lugar-comum. Quere-
mos ir alémdo básico oferecido
no mercado”, diz o diretor-exe-
cutivo, Fernando Byington
Egydio Martins. Segundo ele,
um dos objetivos é mostrar aos
clientes que os bancos não são
iguais equehádiferenciaçãono
atendimento e nos produtos. A
campanha, de R$ 15 milhões,
comobordão“Basicão”,éestre-
ladapelosfuncionáriosdosban-
cos, que trazem ao público vá-
rios depoimentos.
“Queremos atingir até os
clientes de outros bancos, inde-
pendentemente da classe so-
cial. Temos produtos e serviços
para todos”, destaca Martins.
Segundo ele, o banco conquis-
tou em 2005 cerca de 1 milhão
denovoscorrentistas, elevando
a base para cerca de 10milhões
declientes.Obancoprometepa-
raestasemanao lançamentode
umnovo produto.
O Unibanco também aposta

na nova temporada da campa-
nha‘Unibanco,nempareceban-
co’, que estreou no ano passado
eganhanovosepisódiosestase-
mana. “Emboramuitos tenham
achado agressiva, adotamos
uma postura mais próxima do
clienteaodiscutirosproblemas
entre cliente e banco”, disse o
diretor-adjunto de comunica-
ção corporativa do Unibanco,
Marcelo de Paulos. Segundo
ele, a campanha reforçará o
atendimentonobancocompara-
do a outros estabelecimentos.
Outra instituição que inves-

tiu pesado em publicidade foi o
SantanderBanespa,quecontra-
touoscraquesRonaldoFenôme-
no, Ronaldinho Gaúcho, Robi-
nho, Kaká, Cafú e Roberto Car-
los para uma megacampanha.
Segundo a instituição, com 40
dias de campanha, pesquisa da
consultoria Synovate posicio-
nouoSantanderBanespacomo
asegundamarcadebancomais
lembrada no País. A campanha
foi iniciada em 29 de janeiro e
especula-se que tenha custado
cercadeUS$100milhões, oque
não é confirmado pelo Santan-
der. ● R.P.

MercadoapostaagoranavendadoUnibanco
Citibank e HSBC seriam possíveis compradores; Pactual também é alvo de rumores

ItaúlevaoBostonporUS$2,2bi
FINANÇAS

Renée Pereira

OBanco Itaúanunciou ontema
conclusãodacompradosativos
do BankBoston no Brasil por
cercadeUS$ 2,2 bilhões (ouR$
4,5 bilhões) – após duas sema-
nas de especulações no merca-
do. O pagamento será feito por
meio da emissão de 68,518 mi-
lhões de ações preferenciais do
banco brasileiro.
Com isso, o Bank of America
(BofA) – controlador do Bank-
Boston – passará a deter 5,8%
do capital total do Itaú e terá o
direito de indicar um integran-
te ao Conselho de Administra-
ção da instituição, explicou o
presidentedo Itaú,RobertoSe-
tubal. Segundo ele, no entanto,
a operação de troca de ações
aindaprecisaserautorizadape-
loBancoCentral doBrasil (BC)
epelaComissãodeValoresMo-
biliários (CVM).
Eleexplicouaindaqueoacor-
do, assinadosegunda-feira,não
fecha a compra dos ativos do
BostonnaAméricaLatina.Mas
dá prioridade ao Itaú para ad-
quirir as operações no Chile e
noUruguai, além de outros ati-
vosfinanceirosdeclientesnare-
gião, afirmou Setubal.
Segundo ele, a transação no
exterior só não foi concluída
por falta de tempo. “Mas há
99%dechancedeexercermosa
opção de compra dos ativos na
América Latina”, destacou o
executivo,explicandoqueaope-
raçãopode serconcluídaem90
dias. O negócio também seria
pago por meio da emissão de
ações e daria ao BofA mais 2%
de participação no Itaú. O ban-
cobrasileiro,porsuavez, impôs
a condição de que o BofA não
poderá elevar sua fatia no capi-
taldoItaúacimade20%.Háain-
da cláusula de não competição
entre os dois bancos noBrasil.
Apesar do interesse nos ati-
vosdoBostonnaAméricaLati-
na, Setubal deixou claro que o
foco do banco é crescer noBra-
sil. A aquisição anunciada on-
tem, no entanto, não altera o
ranking dosmaiores bancos do
País. O Itaú continuará sendo a
quartamaiorinstituiçãodoBra-

sil e a segunda entre os bancos
privados. Mas, ao somar R$
173,8 bilhões de ativos com a
compra do Boston, aproxima-
se do Bradesco (R$ 208,7 bi-
lhões) e deixa para trás o Uni-
banco (R$ 91 bilhões).
Alémdisso,garantealideran-
çadainstituiçãonaadministra-
ção de recursos de terceiros,
custódia e nos mercados de
grandes empresas e de clientes
de alta renda.A operação eleva
a participação do Itaú no seg-
mentodegrandesempresaspa-
ra 12,7% domercado nacional.
O mesmo ocorre com a área
de pequenas e médias empre-
sas, cuja fatia também sobe pa-
ra 12,7%. Na área de cartão de
crédito, serão incorporados
aos 15milhões de plásticos cer-
cade500milcartões.Issoeleva-
ráaparticipaçãodoItaúnomer-
cado de 18,4% para 19,2%.
Segundoopresidentedoban-
co brasileiro, a operação deve-

rádobrarasreceitasvindasdas
operações de pessoas físicas e
elevar em 60% o faturamento
daárea de corporate.Mas, nes-
te ano, a compra do Boston de-
verá significar um impacto de
R$ 2,2 bilhões no resultado do
Itaú, já que a aquisição deverá
ser amortizada no balanço do
terceiro trimestre. Segundo os
analistas, a expectativa era de
que o banco lucrasse R$ 5,6 bi-
lhões.
Setubal afirmou também
que a intenção inicial é não fe-
char nenhuma agência do Bos-
ton. Issoporqueelasestão loca-
lizadas em pontos estratégicos
e atendem a uma clientela dife-
renciada. Mas, segundo ele, o
nome BankBoston vai desapa-
recer já em 2007. Ele explicou
queissoocorreráporqueamar-
ca não foi adquirida. No lugar
deBankBoston,seráusadoItaú
Personnalité, completa ele. Em

relação aos funcionários, ele
afirmouquetambémháainten-
ção de aproveitar o quadro em
outrasoperaçõesdobanco.“Te-
mos cerca de 50 mil funcioná-
riose todoanoadmitimosentre
3mil e 4mil novosempregados.
Podemos realocar os executi-
vos do Boston nas áreas caren-
tes no banco.”
Sobreumanovaondadecon-
solidaçãodosetor,Setubalafir-
ma que há poucos bancos no
mercado e que esses não de-
monstramintençãodesedesfa-
zerdocontroleacionário.“One-
gócio com o BofA é uma parce-
ria. É uma estratégia do banco
americano procurar parceiros
degrandeporteparaestarpre-
sentenomercado.Ele jáfezisso
noMéxico e naChina.” Setubal
informouqueanegociaçãocom
obancoamericano começouhá
um ano e meio, foi paralisada e
reiniciada há algunsmeses. ●

Bancosbrigam
porclientes
comreforçode
campanhas

Pagamento do negócio será feito com emissão de ações preferenciais do banco brasileiro

Comaconclusãodacomprado
BankBoston no Brasil pelo
Itaú, o Unibanco volta a ser o
centro das atenções nomerca-
do. Embora a instituição ne-
gue qualquer intenção de ven-
der seus ativos, os analistas
acreditamquehágrandepossi-
bilidade de a família Moreira
Salles se desfazer do banco.
Nas últimas semanas, as espe-
culações apontavam Citibank
eHSBCcomograndes interes-
sados na compra do banco.
Segundo o economista,

João Augusto Salles, especia-

lista no setor bancário, da con-
sultoriaLopesFilho&Associa-
dos, um dos fatores que leva o
mercado a acreditar numa fu-
tura venda dobanco é a ausên-
cia de tag along – ummecanis-
mo que dá direito aos acionis-
tasminoritáriosde receberem
uma oferta pública de aquisi-
çãodeações,casohaja transfe-
rência de controle. Na opinião
dele, as negativas do banco
não conseguiram convencer o
setor de que uma negociação
não venha a ocorrer futura-
mente.

Outra instituição que está
namirade investidoreséoban-
cobrasileiroPactual,especiali-
zado na área de atacado. Des-
deasemanapassada,circulam
informações no mercado de
que o banco suíço UBS estaria
negociando uma parceria ou a
compra do controle acionário
da instituição. A intenção do
UBS seria modelar sua opera-
çãobrasileiraapartirdoexem-
plo do também suíço Credit
Suisse, que comprou o Banco
Garantiaháalgunsanos.A ins-
tituição já tentouparceriacom

GoldmanSachs,masonegócio
acabou não se concretizando.
Segundo especialistas, os

espaços para operações como
a do BankBoston e Itaú estão
cada vez mais reduzidos. Na
área de varejo, umdos últimos
grandes negócios seria o Uni-
banco. Outras oportunidades
estariamemnichosdiferencia-
dos, comoosbancosde investi-
mentos e atacado, por exem-
plo. Na avaliação do presiden-
te da Austin Rating, Erivelto
Rodrigues, falaremconsolida-
çãodosetor serásemprecons-

tante.
Issoporqueaindahában-

cos que não encontraram
seu foco, ou que encontra-
ram o foco mas são pouco
rentáveis. Para ele, Santan-
der Banespa e HSBC são as
instituições que vão correr
atrás de novas possibilida-
desde crescimento.Mas ele
destaca que há notícias de
que o Citibank teria recebi-
do o sinal verde para elevar
investimento na América
Latina, em especial no Bra-
sil. ●
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ANÚNCIO–Setubal eCarbonedivulgamdetalhesdonegócio

SCONGRA1

Itaú tem prioridade
para adquirir
operações no Chile
e no Uruguai

DIVULGAÇÃO

Mês de
vencimento

Juro para pagto.
em maio(%)*

Mês de
vencimento

Juro para pagto.
em maio (%)*

Maio 16,60 Novembro 7,55
Junho 15,01 Dezembro 6,08
Julho 13,50 Janeiro/07 4,65
Agosto 11,84 Fevereiro 3,50

Setembro 10,34 Março 2,08
Outubro 8,93 Abril 1,00

*Incide sobre o valor nominal do débito. Há, ainda, multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% sobre o valor
nominal.*Para pagto. da 1ªcota e da 2ª em atraso até o dia 31/5, os juros são de 1,00%.

IGP-M (FGV) 0,9908 IPCA (IBGE) -
IGP-DI (FGV) - INPC (IBGE) -
IPC (FIPE) - ICV (DIEESE) -
OBS.: fatores válidos para contratos cujo último reajus-
te ocorreu há um ano

Data Nº índice Variação %
No dia No mês No ano

18/4 2.698,855683 0,17798 0,79634 5,71323
19/4 2.700,557712 0,06306 0,85991 5,77990
20/4 2.699,555383 -0,03712 0,82248 5,74064
24/4 2.699,249629 -0,01133 0,81106 5,72866
25/4 2.700,681338 0,05304 0,86453 5,78474
26/4 2.703,427582 0,10169 0,96709 5,89231
27/4 2.703,464546 0,00137 0,96847 5,89376
28/4 2.706,578125 0,11517 1,08476 6,01572
29/4 2.709,498018 0,10788 1,19381 6,13009

12/4 0,1230 0,00646992 1,0941 12/5 0,6232
13/4 0,1007 0,00529747 1,0817 13/5 0,6012
14/4 0,0801 0,00444832 1,0309 14/5 0,5805
15/4 0,0801 0,00444832 1,0309 15/5 0,5805
16/4 0,1074 0,00564976 1,0885 16/5 0,6079
17/4 0,1418 0,00708523 1,1532 17/5 0,6425
18/4 0,1320 0,00659587 1,1233 18/5 0,6327
19/4 0,1403 0,00701033 1,1417 19/5 0,6410
20/4 0,1285 0,00642108 1,1198 20/5 0,6291
21/4 0,0885 0,00465594 1,0594 21/5 0,5889
22/4 0,0885 0,00465594 1,0594 22/5 0,5889
23/4 0,1242 0,00620634 1,1154 23/5 0,6248
24/4 0,1951 0,00928186 1,1670 24/5 0,6961
25/4 0,1639 0,00779868 1,1956 25/5 0,6647
26/4 0,1675 0,00796984 1,1992 26/5 0,6683
27/4 0,1963 0,00933889 1,1682 27/5 0,6973
28/4 0,1332 0,00665579 1,1245 28/5 0,6339

Unid. Período ValorR$ Unid. Período Valor%
UFIR Out./00 1,0641 FGTS Maio 0,3323
UFESP 2006 13,93 TR Abr. 0,0855
UFM-SP 2005 76,58 TJLP Abr.aJun. 8,15
UPC abr. aJun. 20,69 SELIC Abr. 1,42
Sál.mín. Maio 350,00 CDI Abr. 1,42

FATOR DA TR

Índices Mar. Abr. Noano 12meses
INPC (IBGE) 0,27 - 0,88 4,15
IGP-M (FGV) -0,23 -0,42 0,28 -0,92
IGP-DI (FGV) -0,45 - 0,21 -0,29
IPA- DI(FGV) -0,82 - -0,13 -2,66
IPC-DI (FGV) 0,22 - 0,88 3,79
IPC (FIPE) 0,14 - 0,61 3,39
ICV (DIEESE) 0,52 - 1,36 3,83
ICVM ORDEM 0,22 - 0,79 3,16
IPCA (IBGE) 0,43 - 1,44 5,32
IPCA-E (IBGE) 0,37 - 1,41 5,49
CUB (Sinduscon) -0,18 0,05 0,35 3,46
INCC (FGV) 0,20 - 0,74 5,64
IPCE (PINI) -0,74 - 0,25 5,32
IPA-M (FGV) -0,48 -0,07 -0,20 -3,39

INFLAÇÃO%

TAXA SELIC – *ATRASO **Cota

Base R$ Alíquota (%) A pagar (R$)
De 350,00 até 2.801,56 20 De 70,00 até 560,31
Códigos conforme periodicidade: empresários, autônomos e equipara-
dos,1007, mensal; 1104, trimestral. Autônomos e equiparados com dedução de
45% na contribuição, 1120, mensal; 1147, trimestral. Facultativo,1406,men-
sal;1457,trimestral. Especial, 1503, mensal; 1554, trimestral. Doméstico, 1600,
mensal; 1651, trimestral.Abril Ano % 12 meses %

TR (1º/4) 0,0855 0,60 2,68
Poup. (1º/5) 0,5859 2,63 9,02

IRF-M

Desconto na fonte

Base de cálculo (R$) Alíquota
(%)

Parcela a deduzir
(R$)

Até 1.257,12 – Isento
Acima de 1.257,13 até 2.512,08 15 188,57
Acima de 2.512,08 27,50 502,58
Deduções: R$ 126,36 por dependente, ; pensão alimentícia integral; contribui-
ção ao INSS.Aposentado com 65 anos ou mais tem direito a uma dedução extra
de R$ 1.257,12 no benefício recebido da previdência publica ou privada.

Moeda Banco Central
Compra Venda

Dólar 2,0710 2,0718
Dólar australiano 1,5783 1,5798
Dólar canadense 1,8715 1,8732
Euro 2,6155 2,6173
Franco suíço 1,6750 1,6762
Iene 0,0183 0,0183
Libra inglesa 3,8135 3,8161
Peso argentino 0,6797 0,6810
Peso chileno 0,0040 0,0040
Rublo 0,0762 0,0763

Em maio devem ser licenciados os veículos do Estado de São
Paulo, de placas com final 2. Taxa de licenciamento no valor
de R$ 47,36 e o Seguro obrigatório no valor de R$ 77,60. Docu-
mentos necessários: Certifcado de registro e Licenciamento do
veículo (CRLV) que possui o código do Renavan.

Dia Fator Dia Fator
24/4 0,01161724 3/5 0,01150193
25/4 0,01166481 4/5 0,01161196
26/4 0,01169462 5/5 0,01161734
27/4 0,01167410 6/5 0,01154639
28/4 0,01165717 7/5 0,01148458
29/4 0,01158699 8/5 0,01149073
30/4 0,01148076 9/5 0,01144192
1º/5 0,01143184 10/5 0,01156412
2/5 0,01144391 11/5 0,01152145

Somente pagamento no vencimento

Fecham. Var. dia (%) Var.Mês (%) Var. Ano (%)
IBovespa 41,016 1,62 1,62 22,60
IBrX-50 5.921,87 2,27 2,27 22,78
ISE 1.250,38 1,69 1,69 20,23
IGC 4.475,45 2,44 2,44 22,35
BolsaNovaYork 11.416,40 0,43 0,43 6,52
Ouro 44,100 0,23 0,23 14,25
CDB - 30/22 15,62 1,02 0,00 -11,65
Dólar comercial 2,060 -1,29 -1,29 -11,40

Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)
Até 840,47 7,65
De 840,48 até 1.050,00 8,65
De 1.050,01 até 1.400,77 9,00
De 1.400,78 até 2.801,56 11,00

*Empregador 12%
Após vencimento dia 15/5, multa de 4%, se paga emmaio; e de 7% se pa-
ga em junho; e de 10%, se paga em julho; juros de 1% para mês de venci-
mento, mais 1% para o mês de pagamento, mais taxa Selic acumulada
nos meses intermediários.

Suascontas: 3/5/2006

INSS – MÊS DE COMPETÊNCIA – ABRIL

REAJUSTE DO ALUGUEL - Maio

TR/POUPANÇA

Data
Taxaao Acumul. (%)
dia (%) nomês noano

25/4 0,0576 0,9006 4,9738

26/4 0,0576 0,9587 5,0343

27/4 0,0576 1,0165 5,0949

28/4 0,0579 1,0754 5,1557

2/5

IMPOSTO DE RENDA
Dia/
Mês

Comercial Paralelo
Compra Venda Compra Venda

18/4 2,115 2,117 2,187 2,280
19/4 2,112 2,114 2,183 2,273
20/4 2,119 2,121 2,190 2,287
24/4 2,112 2,114 2,190 2,273
25/4 2,125 2,127 2,190 2,287
26/4 2,117 2,118 2,190 2,280
27/4 2,103 2,105 2,203 2,290
28/4 2,085 2,087 2,187 2,283
2/5 2,058 2,060 2,177 2,270

INDICADORES

CÂMBIO

Moedas US$
1/NY

1 euro/
Europa

1 libra/
Londres

R$ 1/
Brasil

Dólar americano - 1,2613 1,8396 0,4854
Dólar australiano 1,3151 1,6587 2,4193 0,6384
Dólar canadense 1,1068 1,3960 2,0361 0,5373
Euro moeda 0,7928 - 1,4585 0,3849
Franco suíço 1,2374 1,5607 2,2763 0,6007
Iene japonês 113,42 143,06 208,65 55,06
Libra esterlina 0,5436 0,6856 - 0,2639
Peso argentino 3,0420 3,8369 5,5961 1,4767
Peso chileno 516,10 650,96 949,42 250,53
Rublo russo 27,167 34,266 49,976 13,188
As moedas na vertical representam o valor de com-
pra sobre as demais

TRABALHADORASSALARIADOEDOMÉSTICA*

DI-OVER

MOEDAS

DÓLAR (em R$)

TR/POUPANÇA-MÊS

LICENCIAMENTOOMERCADO FINANCEIRO - ONTEM

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 maio. 2006. Economia. p. B12. 




