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Economia
MERCADO DE CAPITAIS

Paralisação nos EUA e nota da Moody’s afetaram os negócios
Diferentemente da véspera,
quando conseguiu se manter nos
53 mil pontos, a BM&FBovespa sucumbiu nesta quinta-feira à aversão ao risco global pautada pela
situação fiscal norte-americana. O
estrangeiro atuou fortemente na
venda, repercutindo também indicadores fracos vindos dos EUA,
e nem mesmo um dado positivo
da economia chinesa foi suficiente
para dar algum fôlego ao mercado.
O Ibovespa terminou o dia em
baixa de 1,15%, aos 52.489 pontos.
No mês, ainda acumula pequena
alta, de 0,29%, enquanto, em 2013,
cai 13,88%. O giro financeiro totalizou R$ 5,288 bilhões.
A continuidade da paralisação
do governo norte-americano, com
a falta de acordo entre republicanos e democratas para aprovar o
Orçamento, está azedando o humor dos investidores. Além disso,
o índice de atividade dos gerentes
de compra (PMI) do setor de serviços dos EUA, medido pelo Instituto

para Gestão de Oferta (ISM), veio
fraco e teve reflexo nos ativos. O
indicador caiu para 54,4 em setembro, de 58,6 em agosto, que era o
maior nível desde dezembro de
2005. Assim, ficou de lado o bom
índice de gerentes de compras
(PMI) oficial do setor de serviços
da China, que subiu para 55,4 em
setembro, de 53,9 em agosto.
A notícia de que a Moody’s
manteve o rating dos títulos de
dívida do governo do Brasil em
Baa2, mas rebaixou as perspectivas para o rating de positiva
para estável, teve mais impacto
de manhã. Mas a BM&FBovespa
acompanhou Nova Iorque e caiu,
empurrada pela mão do estrangeiro mais forte na venda.
O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira em alta de 0,14%
ante o real, a R$ 2,2010, numa esperada trajetória de recuperação
após a perda de 1,12% da moeda
vista na quarta-feira. Com um fluxo mais fraco durante a segunda

 Fechamento
27/9

30/9

1/10

2/10

3/10

55.000
54.000

53.738

53.100

53.000
52.000

53.179

52.489

52.338

51.000

0,08

2,61

1,61

0,15

1,15

Fonte: BM&FBovespa

 Volume

R$

5,228 bilhões

parte dos negócios, a divisa renovou mínimas, chegando a valer R$
2,1990. Seguindo seu cronograma
de atuações programadas, o Banco
Central vendeu os 10 mil contratos
de swap cambial com vencimento
em 3 de fevereiro de 2014, que colocou mais uma vez à disposição
do mercado, totalizando US$ 498,3
milhões.

Gestora gaúcha incorpora carteira de R$ 3 milhões
A Fundamenta Investimentos,
gestora de fundos de Porto Alegre,
incorpora a partir desta sexta-feira
uma carteira de R$ 3 milhões oriunda da aquisição da Fundamento
Asset Management, de São Paulo.
Com o acordo, três fundos de ações
(Fundamento Plus, Fundamento I e
Fundamento Classic) administrados
pela gestora paulista deixam de
existir e passam a integrar o guarda-chuva do Fundamenta Fia – veículo
principal da gestora gaúcha.
Segundo o sócio-fundador da
Fundamenta Investimentos, Valter
Bianchi Filho, a negociação está

alinhada com a estratégia da gestora, que possui patrimônio de R$
100 milhões. Do montante, R$ 40
milhões pertencem ao capital do
Fundamenta Fia.
“Fechamos um acordo nesse
sentido, e os clientes da paulista serão incorporados. É um movimento
pequeno, mas estrategicamente é
algo muito importante em razão da
atual conjuntura de mercado que
passou a ser considerada desafiadora”, afirma. Bianchi lembra que
a semelhança entre os nomes geravam certa confusão no mercado.
De acordo com o gestor, a negocia-

ção pôde ser viabilizada em razão
do encolhimento da Fundamento
Asset Management nos últimos
anos, o que dificulta a administração de custos fixos.
Por isso, Bianchi diz ter interesse na incorporação de novas gestoras na mesma situação. “Já estamos
em conversa com outros gestores
e em breve anunciaremos outra
integração nos mesmos moldes”,
revela. Para Bianchi, o aumento da
regulação financeira tem levado a
uma consolidação na indústria de
fundos, de forma a permitir melhor
diluição dos custos.

A edição da revista americana
de negócios Bloomberg Businessweek lançada nesta quinta-feira
traz o empresário Eike Batista na
capa, sob o título Como perder uma
fortuna de US$ 34,5 bilhões em um
ano.
A reportagem narra a derrocada do empresário, do auge dois
anos atrás até a desconfiança atual
de investidores e credores e a decepção causada pelos resultados
ruins ou inexistentes das suas empresas.
A revista lembra que Eike teve
de vender até seu helicóptero e
brinca: o Papa Francisco planejaria
voltar ao Brasil e, como ele gosta de
se encontrar com os pobres, procuraria Eike.
A Bloomberg estima que a
fortuna atual do empresário brasileiro seja de US$ 73,7 milhões, uma
pequena fração do que ele teve no
passado. A revista aponta tal queda como “talvez o maior colapso
da história”.
Isso teria acontecido, segundo
executivos e analistas ouvidos pela
reportagem, porque Eike sabia ven-

Empresário é capa da publicação

der, mas não construir empresas.
Segundo ex-funcionários do empresário que a revista ouviu, ninguém
levava más notícias a Eike, pois ele
“matava o mensageiro”.
A reportagem ainda afirma
que Eike nunca teve vergonha de
exibir sua riqueza em um país desigual como o Brasil, e cita o episódio
em que seu filho Thor atropelou e
matou com sua Mercedes um ciclista pobre no Rio de Janeiro.

Twitter diz que pretende levantar
US$ 1 bilhão com oferta pública
A comunidade de microblogs
Twitter divulgou nesta quinta-feira,
por meio de sua conta na própria
rede social, que pretende levantar
até US$ 1 bilhão com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês). A companhia não revelou em que bolsa será listada, mas
deve ser negociada sob o símbolo
TWTR.
Participações na companhia
têm sido negociadas privadamente e avaliam o valor da empresa
em torno de US$ 10 bilhões, mas,
segundo fontes, o Twitter espera
elevar esse valor no IPO. Não foi
informado o número de ações que
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será vendido, nem quanto essa fatia representa do capital total.
Na documentação enviada
para a Securities and Exchange
Commission (SEC, a comissão de
valores mobiliários dos EUA), o
Twitter afirma que tem mais de
215 milhões de usuários ativos por
mês, que trocam cerca de 500 milhões de mensagens por dia. Cerca
de 75% dos usuários acessaram o
website por meio de dispositivos
móveis no segundo trimestre deste
ano. Em 2012, a empresa teve uma
receita de US$ 316,9 milhões, mas
registrou prejuízo líquido de US$
79,4 milhões.
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