Veículo: Monitor Mercantil
Data: 23.07.12

"Período de silêncio" serve para acobertar ineficiência de empresas
De acordo com a lenda urbana, "período de silêncio" é uma espécie de férias extras concedidas
aos integrante dos departamentos de Relação com Investidores. Geralmente, esse prazo
acontece 15 dias antes da divulgação das demonstrações financeiras. Nele, os diretores de RI
ficam apenas meditando, numa espécie de retiro espiritual, e deixam de prosseguir divulgando
suas informações e se comunicando com o mercado.
Para os membros do Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado, que
são indicados por 12 das principais entidades do mercado de capitais brasileiro, algumas
empresas acham que se protegem, quando estão se prejudicando, pois afetam a formação da
cotação de suas ações ao permitir que informações relevantes se transformem em informações
privilegiadas para determinados investidores. Acham também que, por contar com profissionais
despreparados, a maioria tenta esconder a sua ineficiência ou a inexistência de tão importante
departamento. Assim, o Codim avisa que não existe "período do silêncio".
BBI cobra taxa de desempenho
O BB Ações Energia FI, além dos 2% da taxa de administração, cobra uma taxa de
desempenho de 20% sobre o ganho que exceder o Ibovespa. O Santander FI Energy Ações só
cobra a de administração e nada mais. O interessante é que no BB Ações de Tecnologia FI não
existe a remuneração sobre o desempenho. Qual o motivo dessa diferença?
Cnooc testa posição dos EUA
A China National Offshore Oil Corporation propôs o pagamento de US$ 27,50 por cada ação da
Nexen Inc, o que significa um prêmio de 61% sobre a cotação de fechamento no pregão de
sexta-feira da Nyse. A proposta envolve US$ 15,1 bilhões e a diretoria da petrolífera canadense
recomendou aos acionistas que aceitem a oferta. Esse foi o movimento mais agressivo de
Pequim na compra de uma empresa estrangeira e novamente será testada a posição do mundo
desenvolvido de não aceitar o controle de capital chinês em fontes estratégicas importantes.
Há sete anos, a mesma Cnooc, controlada pelo governo, tentou sem sucesso adquirir a Unocal
dos EUA em um acordo de US$ 18 bilhões, rejeitado pelo posicionamento dos políticos. Agora,
o acordo Cnooc-Nexem precisará da aprovação dos EUA, Canadá e outros países, com
perspectiva potencialmente complicada, especialmente nos EUA, que está em ano eleitoral, na
qual as relações com China são um dos principais assuntos. Além do Canadá, a Nexen tem
ativos no Golfo do México e no Mar do Norte, no Reino Unido.
A Nexen estima extrair 207 mil barris de petróleo equivalente por dia a partir dos ativos de
produção e exploração que detém no Canadá, Reino Unido e África Ocidental. Caso a operação
seja aprovada, a petrolífera chinesa aumentará em 20% sua capacidade de produção de
petróleo.
Flow formará mercado para ações da Oi
A Oi contratou a Flow para a função de formador de mercado para suas 180,05 milhões de
ações ordinárias e 684,71 milhões de preferenciais. O contrato tem prazo de um ano de
duração, podendo ser prorrogado por igual período, e a corretora iniciará suas atividades a
partir desta próxima quarta-feira.

Santander fechará 96 agências britânicas
Como parte dos esforços para completar a integração das empresa financeiras do Reino Unido,
o Santander vai fechar 96 agências que comprou durante a crise financeira. Essas unidades
estão instaladas em cidades onde o banco tem várias e muito próximas. Algumas eram da
Alliance & Leicester or Bradford & Bingley. O Santander, que tem 25 milhões de clientes no
Reino Unido, abrirá 20 novas filiais durante os próximos dois anos em áreas onde possui pouca
presença.
Aeroporto de Brasília tem tarifas reajustadas
A Anac reajustou as tarifas do aeroporto de Brasília, Juscelino Kubitschek. A nova tarifa para
embarque doméstico ficou em R$ 15,55, e a de embarque internacional ficou em R$ 27,53. Os
preços são os mesmo praticados nos aeroportos de Campinas e Guarulhos, ambos em São
Paulo. Já a tarifa de conexão ficou em R$ 7,16, tanto para conexões domésticas, como
internacionais. A taxa de pouso doméstica por tonelada ficou em R$ 4,8703, enquanto as dos
pousos de vôos internacionais ficaram em R$ 12,9846 por tonelada.
Eletrobras dispensa Itaú Unibanco
A Eletrobras dipensou o Itaú Unibanco e contratou o Santander Brasil para ser a instituição
custodiante dos programas de ADRs negociados na Bolsa de Nova York. A CVM concordou com
a alteração e a partir de 25 de julho; qualquer investidor no Brasil que desejar converter suas
ações em ADRs deverá depositar os respectivas papéis na custódia Santander.
GP Invest conclui desinvestimento
A GP Investments fechou a venda de 100% da FC Holdings, Inc., holding de investimento da
Fogo de Chão Churrascaria, para a Thomas H Lee Partners, uma companhia de private equity
norte americana, por US$ 400 milhões. A Fogo de Chão é uma rede brasileira de churrascaria
com 25 restaurantes, sendo 18 nos Estados Unidos e sete no Brasil. A venda resultará em US$
204,7 milhões para o GPCPIII e co-investidores. A GP Investments, como investidora do
GPCPIII, receberá US$ 48 milhões, dos quais aproximadamente 10% serão depositados em
uma conta garantida, a ser liberada em julho de 2014. A venda da Fogo de Chão se torna o
quarto desinvestimento do GPCPIII, de um total de seis investimentos realizados pelo fundo.

