
Caixa Geral planeja
crescer 30% ao ano

Arval temR$1bi
para renovar
eampliar frota

GEÓleoeGás
põepéno freio
nas aquisições

Copa 2014não
consegueatrair
cidadesde SP

Campanha na
TV podemudar
rumo da eleição

Grécia tenta
amenizar ajustes
orçamentários

Fundos querem
reforçar carteira
coma classe C

Subsidiária da empresa francesa
de aluguel e gerenciamento de
veículos prevê aumentar em
50% o número de unidades nos
próximos três anos. P14

Depois de investir US$ 6,8 bi na
compra de empresas, divisão da
gigante americana anuncia que
dará prioridade nos próximos
tempos à arrumação da casa. P16

DeborahVieitas ,presidenteda instituiçãonoBrasil, prepara-separa
aproveitaras oportunidadesdo programafederalde investimentos
eminfraestrutura,com 30 novasoperações noradar. P38

Estado criou fundo especial de
R$ 300 milhões para campos de
treinamento de seleções. Apesar
do custo baixo, até agora apenas
Sorocaba se candidatou. P6

Horário eleitoral começa hoje e
tem força para de�nir tendências
de voto nas principais capitais.
Para especialistas, maior impacto
deve ocorrer em São Paulo. P4

Primeiro-ministro Antonis Samaras
inicia maratona de reuniões com
lideranças europeias para propor
adiamento, até 2016, de cortes que
devem ser feitos em 2 anos. P44

Com patrimônio de US$ 1,05
trilhão, o quarto maior do mundo,
setor planeja conquistar grupo
emergente, representado por
40 milhões de pessoas. P39

Comoseu�lho
vai gastar oplano
deprevidência?

Murillo Constantino

Para responder a esta pergunta,
especialistas recomendam
planejamento dos pais para
ensinar como utilizar o recurso no
resgate e dão como dica manter
segredo sobre a aplicação. P42

Novo negócio

Diante da incerteza sobre a renovação do incentivo �scal, consumidores se antecipam e automóveis começam a faltar nas
concessionárias em todo o país. Tempo de espera é maior para os modelos de entrada, que estão 10% mais baratos. P15

IPI menor provoca �la de espera
de 60 dias para carro popular

Conformeantecipouo BRASIL
ECONÔMICO , Cutrale embarca soja
emseu terminal noGuarujá. P31

Ferrari de segunda mão

TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO, 2012
ANO 4 | N O 752 | R$ 3,00

Criseecon�scopor inadimplência
aumentamexportações italianas
decarrosde luxoseminovos. P36
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TAXAS DE CÂMBIO COMPRA VENDA

Dólar comercial (R$/US$) 

Euro (R$/€) 

BOLSAS VAR. % ÍNDICES

 Bovespa — São Paulo 

 Dow Jones — Nova York 

 FTSE 100 — Londres 

2,0140

2,4935

2,0160

2,4944

0,34

-0,03

-0,48

59.283,09

13.271,64

5.824,37

JUROS META EFETIVA

Selic (ao ano) 8,00% 7,89%

Vinda de duas experiências em
bancos de origem francesa (o an-
tigo CCF e o BNP Paribas), Debo-
rah Vieitas assumiu a presidên-
cia da Caixa Geral Brasil, em
2009, abraçando aomesmo tem-
po dois desa�os: ser a primeira
mulher a presidir uma institui-
ção �nanceira e fazer decolar,
do zero, o projeto do banco por-
tuguês no Brasil.

A trajetória em instituições
de atacado ajudou. “Hoje so-
mos um dosmais novos a explo-
rar esse nicho no Brasil”, diz.

A instituição tem conseguido
galgar algumas posições no dis-
putado ranking de transações
da Anbima: “Ficamos entre o 5º
e 10º lugares em �nanciamento
de projetos e fusões e aquisições
nos últimos três levantamentos
anuais”, diz. Em emissões de
renda �xa, estavam em 11º por
quantidade de operações no pri-
meiro semestre deste ano.

A executiva antecipou ao BRA-

SIL ECONÔMICO os resultados do
semestre terminado em 30 de ju-
nho. Em 12meses, o lucro líqui-
do cresceu 37%, para R$ 7,4 mi-
lhões, enquanto o resultado ope-
racional praticamente dobrou,
para R$ 13,2 milhões.

Os principais negócios con-
cluídos no período foram a as-
sessoria e parte do �nanciamen-
to damaior operação de conces-
são à iniciativa privada de sanea-
mento básico, na Zona Oeste do
Rio, vencida pelo consórcio for-
mado entre as empresas Foz do
Brasil e Águas do Brasil, em ju-
nho— um negócio de R$ 2,4 bi-
lhões; a estruturação de certi�-
cados de recebíveis imobiliários
(CRI) no valor de R$ 512 mi-
lhões, lastreado em proprieda-
des da BR Distribuidora (postos
de combustíveis); e a emissão
de R$ 2 bilhões em debêntures
do BNDESPar (empresa de parti-
cipações do BNDES). L.D.L .

Ela pode não ser a única mas,
com certeza, no mercado �nan-
ceiro é uma das que mais gosta-
ram do pacote de investimentos
de R$ 133 bilhões para infraestru-
tura logística anunciado pela
presidente Dilma Rousse�na se-
mana passada. “Embarcamos na
onda dos �nanciamentos de
grandes projetos e da aproxima-
ção entre Brasil, Portugal e Áfri-
ca. Os fatos estão mostrando
que foi uma estratégia muito
acertada”, diz Deborah Vieitas,
presidente da Caixa Geral Brasil
(CGB). “Estamos atualmente em
negociações para fechar cerca
de 30 operações”, revela.

O objetivo do banco para os
próximos 24 meses é crescer
em média 30% ao ano, princi-
palmente nas áreas de merca-
dos de capitais e �nanciamen-
tos de grandes projetos.

A �lial do banco estatal por-
tuguês Caixa Geral de Depósi-
tos está no país desde 2009
com a missão de ocupar espaço
no segmento de atacado— aten-
dimento a grandes empresas. E
muitos desses grandes clientes
estão ou estarão envolvidos em
grandes projetos contempla-
dos pelo pacote do governo fe-
deral. A CGB acredita que tem
vantagens competitivas para
apoiar grupos europeus, princi-
palmente portugueses e espa-
nhóis, interessados em partici-
par de projetos de infraestrutu-
ra logística. “Há uma demanda
crescente por recursos de lon-
go prazo no Brasil”, diz Debo-
rah. “O plano anunciado na se-
mana passada abre oportunida-
des para usar nossa expertise
em projetos logísticos.”

Além disso, a matriz já tem �-
liais na África, onde cada vez
mais empresas tem considerado
investir. “A África é uma nova
fronteira de negócios para o ban-
co. Começamos apoiando cons-
trutoras, depois, projetos de
óleo e gás, tecnologia e agora,
agronegócios. Queremos conso-
lidar nosso papel de ponte, apro-
veitar esse momento”, diz.

A CGB já �nancia exporta-
ções de empresas de material
de construção para Angola, e
tem o mandato de assessoria �-
nanceira para um grupo brasilei-

ro que está participando de um
grande projeto na área de ener-
gia hidrelétrica em Moçambi-
que. A executiva não pode reve-
lar os nomes dos clientes.
O banco também quer �nan-

ciar grupos brasileiros interes-
sados em comprar empresas
que estão à venda dentro do
programa de privatizações de
Portugal, como a TAP e Hospi-
tais Privados de Portugal
(HPP), que são da própria Cai-
xa Geral de Depósitos. Neste úl-
timo caso, um dos candidatos
na disputa é a Amil.

Varejo selecionado
Ao comprar 30% restantes da
corretora Banif no começo de ju-
nho, a CGB aumentou seu retor-
no patrimonial anualizado (co-
nhecido pela sigla em inglês
ROE — return on equity) para
3,5%, o que ainda é pouco.
“Nossa meta é atingir algo entre
10% e 12%”, diz Deborah. O ín-
dice de Baslieia (relação entre
patrimônio líquido e operações
de crédito) de 50% mostra que
há muito espaço para crescer.
Ou seja, o banco precisa colocar
o dinheiro para trabalhar.

No entanto, a compra da cor-
retora — que passou a chamar

CGD Investimentos — colocou
um pé da instituição no merca-
do de varejo, já que era da Banif
um dos maiores home brokers
do país. O interesse da CGB é
conquistar e �delizar clientes
pessoas físicas de alta renda. A
aquisição, assim, facilitou a cap-
tação de recursos por parte da
instituição, antes muito depen-

dente de investidores institucio-
nais e empresas — e também de
aportes em dólares feitos pela
matriz. Além de negociar ações
e papéis de renda �xa de tercei-
ros, o home broker capta recur-
sos por meio de Certi�cados de
Depósitos Bancários da Caixa
Geral. A instituição também
emite bônus no exterior.

Léa De Luca
lluca@brasileconomico.com.br

Murillo Constantino

Lucro 37%maior no semestre

Caixa Geral Brasil trabalha para
crescer 30%ao ano até 2014

Resultado operacional dobrou
em 12 meses, atingindo R$ 13,2
milhões em junho último

Instituição aposta na demanda por �nanciamentos de grandes projetos; atualmente, disputa 30 operações

FINANÇAS

Editora: Léa De Luca lluca@brasileconomico.com.br
Subeditora: Priscila Dadona pdadona@brasileconomico.com.br
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Resultados da Caixa Geral nos 
últimos 24 meses, em R$ mi
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