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DESTAQUE LEGISLATIVO

Ana Paula Ribeiro
aribeiro@brasileconomico.com.br

Um dos instrumentos criados
pelo governo federal para estimu-
lar a participação dos bancos no
financiamento de longo prazo
tem se mostrado, ao menos por
enquanto, insuficiente para ga-
rantir o alongamento dos prazos
das operações de crédito para as
empresas. As letras financeiras
(LFs) passaram a ser emitidas em
2010 e desde o final do ano passa-
do estão isentas de recolhimento
compulsório — parcela de recur-
sos que fica depositada no Banco
Central (BC) sem remuneração, o
que encarece o custo da operação.

O fim do recolhimento com-
pulsório incentivou que o volume
desses papéis emitidos por ban-
cos mais do que dobrasse. No en-
tanto, não houve alteração nos
prazos de financiamentos com
recursos livres concedidos a em-
presas, que se mantêm na casa
dos 390 dias, segundo dados do
BC. Resultado de medida adotada
no final da gestão de Luiz Inácio
Lula da Silva, esta é uma das
ações da União que, contudo,
têm mostrado algum efeito sobre
o setor financeiro, ao contrário de
outras, como as tratadas na MP
517,ainda sem resultados.

Os bancos se defendem, afir-
mando que o processo de alonga-
mento das operações de crédito
teve início em um período ante-
rior — em 2009, por exemplo,
esse prazo não chegava a 300 dias
— e que agora as instituições têm
a possibilidade de adequar sua es-
trutura de passivos ou ativos, ou
seja, ter maior equilíbrio entre os
prazos de captação e concessão de
crédito. “O alongamento do prazo
do crédito já tinha ocorrido antes
do prazo de captação de recur-
sos”, diz vice-presidente do Bra-
desco, Domingos Abreu.

Outro fator que impede um
alongamento maior dos prazos
de financiamento para as em-
presas é que as captações com
letras financeiras são, em sua
maior parte, de dois anos — pra-
zo mínimo estipulado na criação
desse instrumento financeiro.
Para Abreu, o alongamento das
emissões irá ocorrer de forma
natural. Com captação de prazo
maior, as concessões também

terão prazos mais dilatados. No
entanto, o executivo admite que
só a emissão de letras financeiras
não será suficiente para atender
toda a demanda necessária.
“Não sei se será suficiente, mas é
um bom instrumento.”

Falta mercado secundário
A preferência de investidores pelo
prazo mínimo de dois anos de-
corre da inexistência de um mer-
cado secundário e da impossibili-
dade de recompra por parte da
instituição emissora. Sem ter
como se desfazer dos papéis, o
aplicador prefere deixar o dinhei-
ro em instrumentos que permi-
tam maior liquidez, como os Cer-
tificados de Depósitos Bancários
(CDBs), que podem ser liquidados
a qualquer momento. Para o dire-
tor de gestão financeira do San-
tander, Ronaldo Morimoto, a
emissão de LFs com prazos acima
de dois anos depende desse mer-
cado secundário. “O primordial é
o desenvolvimento desse merca-
do. É preciso algum tipo de in-
centivo. As medidas criadas ainda
não saíram do papel”, diz.

No final do ano passado, o go-
verno editou a medida provisória
517 que, entre outras iniciativas
para estimular a participação de
bancos comerciais no financia-
mento à infraestrutura, contem-
pla o mercado secundário. No en-
tanto, o texto precisa ser aprova-
do pelo Congresso Nacional para
que as medidas se tornem perma-
nentes. Ainda assim, Morimoto
vê um processo longo até a mu-
dança total do perfil das emissões,
lembrando que a cultura de in-
vestimento no Brasil ainda é mui-
to concentrada no curto prazo e
que essa alteração se inicia pelos
investidores institucionais, como
fundos de pensão e seguradoras.

O vice-presidente da Sulamé-
rica Investimentos, Marcelo Mel-
lo, vê espaço para crescimento
maior das emissões de LFs. O exe-
cutivo admite que há demanda
maior por papéis de apenas dois
anos, mas que há forte procura
por papéis mais seguros. “Os in-
vestidores estão migrando de es-
truturas mais agressivas, como os
multimercados, para fundos mais
conservadores”. Para ele, as LFs
ganham espaço dentro das car-
teiras de crédito privado. ■

Letra financeira
é insuficiente para
alongar crédito
Instrumento é um dos que ganharam força no mercado a partir
de medidas tomadas pelo governo em dezembro de 2010

Editor: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br

ESTOQUE DE LETRAS FINANCEIRAS GANHOU IMPULSO 
A PARTIR DE DEZEMBRO

Papel tem prazo de vencimento mínimo de dois anos, em R$ bilhões

Fonte: Cetip       *até o dia 24 de maio
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Letras (LFs) começaram a ser emitidas em abril 
do ano passado por instituições financeiras. 

No início de dezembro, governo retirou 
o recolhimento do depósito compulsório,

o que estimulou as emissões das LFs 

“Os investidores estão
migrando de estruturas
mais agressivas, como as
carteiras multimercados, para
fundos mais conservadores.
Nesse cenário, a letra
financeira ganha força”

Marcelo Mello
Vice-presidente
da Sulamérica
Investimentos

Divulgação
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LEIA MAIS MP 517, chamada pela
oposição de Ornitorrinco

ou Frankenstein, por tratar de
diversos temas, deve entrar na
pauta do Congresso hoje, com
previsão de rápida aprovação.

Promulgada em dezembro,
pelo presidente Lula, a MP

517 deveria incentivar a criação
de linhas de financiamento de
longo prazo. Tinha 22 artigos e,
agora, tem 52 de vários temas.

Valdir Raupp (PMDB-RO) diz
que, desde 2008, número de

MPs caiu cerca de 50%, mas agora
elas têm 30 itens em média, em
vez de 10, mostrando estratégia
do governo para forçar vitórias.

MP 517 pode facilitar captação
privada com a emissão de títulos
de dívidas de projetos no papel

Nivaldo Souza
nsouza@brasileconomico.com.br

Da desoneração do tablet à im-
portação subsidiada de equipa-
mentos nucleares, passando
pela repaginação na Lei das
S.A., o leque da Medida Provi-
sória 517 é vasto. Mas, embora o
foco pareça pouco calibrado, a
MP que entrará na pauta de vo-
tação do Congresso Nacional
(leia mais nas páginas 6 e 8)
deve beneficiar as grandes obras
de infraestrutura. O mercado
estima que a medida facilite a
movimentação de US$ 21 bi-
lhões entre 2011 e 2014, por
meio da emissão de dívidas
atreladas a projetos ainda no
papel. “Esse é o mercado poten-
cial, mas pode ser que todo esse
dinheiro não entre”, diz Pablo
Sorj, especialista em legislação
de infraestrutura e sócio da
Mattos Filho Advogados.

O montante viria da autori-
zação para que as empresas
emitam títulos atrelados a obras
de grande porte como aeropor-
tos, ferrovias e saneamento, ga-
rantido os recursos para execu-
ção dos trabalhos. São as cha-
madas debêntures de projetos —
cada vez mais utilizadas no
mercado europeu, após o pouso
forçado imposto pela crise aos
financiamentos públicos de
longo prazo. “Isso está aconte-
cendo com o Banco Europeu de
Desenvolvimento entrando em
debêntures subordinadas (sem
garantias)”, diz Sorj. Mas ainda
faltam ajustes para que o siste-
ma entre em operação no Brasil.

Por enquanto, a MP 517 tem
nos incentivos fiscais uma for-
ma de estimular a formação
destes fundos de investimen-
tos. A contrapartida é uma alí-
quota máxima de 15% no reco-
lhimento de Imposto de Renda
até 2015, desde que o fundo te-
nha um mínimo de cinco só-
cios com participação máxima
de 40% cada um.

Prioridades obscuras
Uma das falhas da medida, se-
gundo Sorj, é o tema “obras
prioritárias”, conforme o se-
gundo artigo da MP. Isto porque
a medida não determina os ti-
pos de projetos que podem ser
classificados como prioritários
para aproveitar um modelo es-
pecial de financiamento.

A indefinição deixa a pauta
tão em aberto que até as obras
da Copa de 2014 podem ser con-
templadas por um dispositivo
que, em tese, deveria resolver
gargalos do custo Brasil — como
a construção de portos e estra-
da. Sem a perspectiva de barrei-
ras no Congresso para a aprova-
ção da MP, a expectativa é de a
presidente Dilma Rousseff defi-
na as “prioridades” antes de
sancionar a medida. ■

Indústrias como
as de máquinas
e equipamentos

poderiam ser
beneficiadas
com MP 517

Henrique Manreza

RESERVAS DE R$ 550 BI

Seguradoras são mercado potencial
Uma lacuna regulatória impede
que as seguradoras possam
aplicar os recursos de suas re-
servas técnicas em letras finan-
ceiras (LFs). Se essa regra for
alterada, o vice-presidente da
Sulamérica Investimentos,
Marcelo Mello, acredita que a
demanda por letras financeiras
irá aumentar ainda mais.

“Não tenho dúvida. As reser-
vas técnicas são de longo prazo.
Faz todo sentido buscar retorno
diferenciado em papéis emitidos
por grandes instituições finan-
ceiras”, diz. Em março, o esto-

que das reservas técnicas era su-
perior a R$ 550 bilhões, incluin-
do os planos de previdência e as
operações de capitalização.

Para usar esses recursos na
compra das LFs, é necessária
uma revisão da regulamenta-
ção pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep), ór-
gão que disciplina a atuação
das seguradoras, com base nas
recomendações do Conselho
Monetário Nacional (CMN).
Pelas normas atuais, as segu-
radoras podem aplicar os re-
cursos das reservas técnicas —

fundo constituído por cada se-
guradora e que serve como ga-
rantia para os riscos assumidos
— em diversos papéis, inclusi-
ve títulos de crédito privado
como CDBs e debêntures pro-
venientes de ofertas públicas.
No entanto, como a norma é
anterior à criação das LFs, há
esse impeditivo legal.

A Susep informou que estu-
da mudanças nas regras para a
aplicação de ativos por parte
das seguradoras, mas que ainda
não há prazo para a conclusão
desse trabalho. ■ A.P.R.

“A emissão de
dívidas de projetos
está acontecendo
com o Banco Europeu
de Desenvolvimento,
entrando em
debêntures
subordinadas. O que
o Brasil está fazendo
é entrar nessa
disputa para atrair
investidores, porque
fontes tradicionais
de financiamento
como o BNDES
não serão suficientes
para os investimentos
necessários
em infraestrutura

Pablo Sorj,
sócio da Mattos Filho Advogados

Infraestrutura
espera entrada
de US$ 21 bi

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 4- 5.
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