
O custo de garantir a dívida 
soberana da França bateu recor-
de ontem, já que os investidores 
consideraram que o rebaixa-
mento da nota de crédito da 
Standard & Poor's Corp. para os 
Estados Unidos é motivo para 
questionar o grau de risco de 
outros países altamente endivi-
dados. 

Não há indicações das agên-
cias de avaliação de risco de que 
elas pretendam rebaixar a nota 
de crédito da França. Mesmo as-
sim, o custo maior dos swaps de 
crédito da França põe a segunda 
maior economia da zona do euro 
num palco cruel no mesmo mo-
mento em que o país está profun-
damente envolvido na adminis-
tração da crise de dívida sobera-
na da União Européia. 

"O rebaixamento dos EUA 
também deve deixar os merca-
dos desconfiados dos países mais 
fracos que são 'AAA', com a Fran-
ça sem dúvida sendo um deles", 
escreveram estrategistas da RBC 
Capital Markets. 

A perda da nota de crédito 
'AAA' da França teria conseqüên-
cias muito além do país. As ga-
rantias soberanas da França re-
presentam a segunda maior con-
tribuição, depois da alemã, ao 
Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira — o fundo de socorro 
da zona do euro que usa uma no-
ta de crédito 'AAA', a maior de to-
das, para tomar emprestado do 
mercado a juros baixos e empres-
tar a países insolventes que estão 
sendo resgatados. 

Numa teleconferência com in-
vestidores ontem, John Cham-
bers, presidente do conselho de 
notas soberanas de crédito da 
S&P, disse que alguns dos indica-
dores fiscais da França são até 
piores que os dos EUA, especial-
mente o endividamento. Mas ele 
disse que a França adotou medi-
das para melhorar sua situação 
fiscal, e citou como exemplo o 
programa de reforma da previ-
dência e a retirada de algumas 
medidas de estímulo fiscal. 

Embora aumentar a idade mí-
nima de aposentadoria não aju-
de o déficit neste ano ou no pró-
ximo, "diminui de maneira mar-
cante os gastos obrigatórios do 
futuro", disse Chambers. 

"O governo manteve seus 

princípios. Houve muita pressão 
nas ruas. Mas ele não cedeu a es-
sa pressão, que acho que fortale-
ceu a credibilidade do governo 
para adotar medidas impopula-
res." 

Carol Sirou, diretora da S&P na 
França, disse numa entrevista 
com diário francês "Libération" 
que não há preocupações com a 
solvência da França. Ela reiterou 
que o país atualmente é conside-
rado 'AAA' e a previsão da S&P é 
que manterá a nota. Ela notou 
que a França prometeu cortar o 
déficit até 2015, enquanto ainda 
não há um consenso nos EUA pa-
ra quando começar a reduzir a 
dívida pública. Não foi possível 
localizar Sirou para comentar. 

O Moody's Investors Service e a 
Fitch Ratings também conside-
ram a França como 'AAA' com 
previsão de manter a nota. 

Os swaps de crédito da França 
de cinco anos eram negociados a 
1,6 ponto porcentual ao fim do 
dia ontem, o que significa que 
custava cerca de US$ 160.000 por 
ano para garantir US$ 10 milhões 
de dívida emitida pelo país. 

O CDS, como são conhecidos 
os swaps de crédito, para os títu-
los soberanos da França é nego-
ciado amplamente e só é menos 
popular que o da Itália em núme-
ro total de contratos a vencer e 
em montante bruto total, segun-
do a firma de custódia Deposito-
ry Trust and Clearing Corpora-
tion. 

O governo do presidente Nico-
las Sarkozyjá afirmou que defen-
der a nota 'AAA' do país é uma de 
suas prioridades. O governo pro-
meteu diminuir o déficit dos 
5,7% do PIB previstos em 2011 
para 4,6% em 2012 e 3% em 2013. 
Ele prevê que a proporção entre 
endividamento e PIB do país vai 
atingir o máximo de 86,9% do PIB 
em 2012, o que, embora ainda se-
ja considerado alto, é bem infe-
rior ao nível de endividamento 
de 119% do PIB da Itália. 

Mas analistas e instituições co-
mo o Fundo Monetário Interna-
cional já sugeriram à França que 
prepare medidas de contingên-
cia para garantir que alcançará 
essas metas. O Fundo alertou mês 
passado que a França não pode 
se arriscar a não alcançar suas 
metas fiscais de médio prazo, 
diante da necessidade de manter 
sua nota perfeita de crédito para 
conseguir um custo de financia-
mento baixo. 

Dos países com nota 'AAA' na 
zona do euro, a França tem a 
maior dívida e porcentagem do 
PIB como déficit, segundo previ-
sões do FMI para este ano. A Ale-
manha tem a segunda maior 
proporção entre dívida e PIB do 
bloco, mas o Fundo prevê que o 
déficit da Alemanha será de 1,9% 
do PIB em 2011, muito menor 
que os 5,7% previstos para a 
França. 

Enquanto a crise da dívida do 
euro continua abalando os mer-
cados, as dívidas da França en-
tram no centro das atenções no 
início da campanha para presi-

dente do país. O primeiro-minis-
tro, François Fillon, disse em 
maio que a oposição, socialista, 
se arrisca a enfraquecer a nota de 
crédito da França. 

O governo de Sarkozy e os so-
cialistas vivem no momento um 
impasse sobre uma emenda à 
Constituição que obriga os go-
vernos a equilibrar o orçamento 
dentro de um cronograma fixo. 
Sarkozy precisa da oposição pa-
ra aprovar a mudança no Con-
gresso da Assembleia Nacional e 
no Senado, mas os socialistas di-
zem que não vão apoiá-lo e o 
acusam de apenas fazer mano-

bras políticas. 
As agências de avaliação de ris-

co não ignoraram as eleições. A 
Fitch Ratings informou no fim de 
maio que há vários riscos que po-
dem enfraquecer o esforço fran-
cês de consolidação fiscal, como 
a possibilidade de não alcançar a 
meta por causa das eleições em 
2012. A Fitch também informou 
que a lei do cronograma fiscal 
pode melhorar as condições para 
a França alcançar as metas orça-
mentárias e aumentar sua credi-
bilidade. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 ago. 2011, Finanças, p. C10.




