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Investidor já exige retorno maior do que o dos emergentes para comprar papéis de governos 
europeus 
 
Os indicadores de dívida pública, variação do Produto Interno Bruto (PIB) e déficit fiscal do 
conjunto de países que vem sendo chamado de Piigs (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e 
Espanha) remonta um passado que os países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) já viveram. 
E, quem diria, são os emergentes que se encontram agora numa certa zona de conforto. 
 
Uma amostra disso pode ser tirada do mercado financeiro, na remuneração exigida de títulos 
públicos. Mesmo com uma acomodação após o auge da crise desencadeada nos Estados 
Unidos, os spreads ainda se mostram superiores ao período pré-crise. No comparativo de 
Credit Default Swaps (CDS), instrumento usado pelo mercado para esse tipo de comparação, a 
remuneração de papel do Brasil só é superior à da China o primeiro paga 0,71% a mais do que 
a remuneração do título do Tesouro americano e, o segundo, 0,36%, para papéis com prazo 
de um ano. 
 
Por outro lado, no bloco dos países da zona do euro, o CDS da Grécia paga 4,64% a mais que 
o papel americano e Portugal, 1,98%. As taxas dos dois países são maiores no curto prazo do 
que em médio prazo (para papéis com prazo de cinco anos, o papel do governo grego indica 
354 pontos-base acima do Tesouro americano e o português, (164 pontos). "Essa diferença 
denota que a percepção de default é maior no curto prazo, assim como a necessidade de 
caixa. Por isso, a curva de juros invertida", explica Ricardo Torres, professor de finanças da 
Brazilian Business School (BBS). "O spread é relativo ao potencial de repagamento de dívida e, 
cada vez que o Brasil, por exemplo, tem um colchão de reservas, todas as companhias 
brasileiras captam mais barato." 
 
Mas o economista da LCA Consultores, Homero Guizzo, não vê a situação perdurar. 
"Resolvidos problemas fiscais desses países, vamos voltar a pagar mais muito provavelmente", 
diz. Isso porque os mercados têm estruturas e históricos muito diferentes e outros indicadores 
que também pesam na definição de exigência de retorno. 
 
"A inflação do Brasil em 12 meses é de 4,6%, enquanto na Europa é próxima a zero", 
exemplifica. Por isso o comparativo de papéis mais longos, como 10 anos, já mostra inversão 
da curva de juros remuneratórios. 
 
"Crises fiscais normalmente são eventos crônicos, prolongados, que têm implicação para preço 
dos ativos e em particular de títulos do governo. Mas o que acontece no sistema financeiro 
também é a volatilidade por perda de referência", pondera Mônica Baumgarten de Bolle, 
economista da Galante Consultoria. 
 
Ela afirma que uma das semelhanças entre a situação dos Piigs hoje e países emergentes no 
passado, incluindo Brasil, está na inconsistência operada entre política fiscal e política 
monetária. "Nenhum país da América Latina foi efetivamente membro de zona monetária no 
passado, mas operamos com câmbio fixo e os dois casos exigem uma postura fiscal 
absolutamente em linha com a monetária", compara Mônica. 
 



 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 38-39. 


