
As bolsas europeias fecharam
o pregão de ontem otimistas
com a reunião de ministros de
Finanças, em Bruxelas — ape-
sar das principais decisões so-
bre a crise só serem tomadas
em dezembro, durante no en-
contro de líderes.

Mesmo assim, foi o suficien-
te para os principais índices su-
birem, com exceção do espa-
nhol IBEX 35. O londrino FTSE
100 subiu 0,46%, aos 5.337
pontos, o CAC, de Paris, teve al-
ta de 0,46%, aos 3.026,76 pon-
tos, enquanto o DAX, de Frank-
furt, registrou alta de 0,95%,
aos 5.799, 91 pontos.

Já a bolsa brasileira foi na con-
tramão dos mercados externos
e influenciada pelo comporta-
mento negativo das ações dos
setores de siderurgia e minera-
ção. O Ibovespa caiu 1,28%, a
55.299 pontos. O giro financei-
ro do pregão foi de R$ 5,8 bi-
lhões. “Houve mais um impac-
to setorial do que do ambiente
macroeconômico (no Iboves-
pa)”, explicou o economista-sê-

Enquanto os principais minis-
tros de economia se reúnem pa-
ra tentar articular uma solução
política para o problema da dívi-
da soberana dos países da Zona
do Euro, a diretora-gerente do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde, busca
resolver o impasse que permeia
a turbulência financeira: de on-
de virão os recursos para salvar
grandes economias europeias,
como Espanha e Itália? Depois
de visitar o México e o Peru, a
representante do FMI desembar-
cará amanhã no Brasil para con-
versar com a presidente Dilma
Rousseff. Na pauta, estará o pe-
dido de novo aporte do banco
central brasileiro, que já injetou
US$ 10 bilhões na primeira roda-
da da crise, em 2009.

A conversa entre Dilma e La-
garde acontece em meio às dis-
cussões na Zona do Euro sobre

a possibilidade de obter ajuda fi-
nanceira emergencial para Ro-
ma e Madri dos bancos centrais
nacionais, que seria repassada
ao FMI. O motivo por trás dessa
articulação é a Alemanha que
se opõe à ideia de que o Banco
Central Europeu (BCE) atue co-
mo fiador de última instância.
“Se a Itália se complicar, os paí-
ses da região podem decidir au-
mentar os recursos do FMI para

oferecer dinheiro, e eles po-
dem fazer isso pelos bancos
centrais nacionais, que simples-
mente imprimiriam dinheiro”,
disse uma fonte a Reuters. “Es-
sa ideia foi discutida, mas não é
o cenário principal com o qual
trabalhamos.”

Uma segunda fonte disse que
os empréstimos poderiam ser
realizados pelo FMI por meio de
novos acordos de crédito, e o
ministro holandês das Finan-
ças, Jan Kees de Jager, afirmou
que também poderiam envol-
ver um aumento nos direitos es-
peciais de saque (SDR, na sigla
em inglês), usados nas reservas
dos bancos centrais.

Moeda de troca

A importância brasileira na eco-
nomia mundial — que fez com
que o país passasse de devedor a
credor do FMI — dá poder de
barganha à Dilma. “Quando
nós éramos os problemáticos,
as linhas de financiamento
eram pouco flexíveis. Houve fle-
xibilização por causa da urgên-
cia por respostas na Zona do Eu-
ro, mas nada vai adiantar se o
FMI não tiver dinheiro. Por is-
so, é tão necessária a ajuda dos
grandes emergentes”, afirma
Mônica de Bolle, sócia da Con-
sultoria Galanto e ex-economis-
ta do FMI. “O problema é que o
fundo aprovou um mecanismo
que permite levantar dinheiro
sem alterar a participação das
cotas dos países. Mas acho im-
possível que os emergentes acei-
tem dar recursos sem ganhar
em troca representatividade.”

A excursão de Lagarde pela
América Latina tem, portanto,
o intuito de sondar qual é a mar-
gem de manobra que o FMI tem
com esses países e intermediar
as exigências dos países desen-
volvidos e emergentes. “No en-
tanto, essa solução não será
imediata, e, sim, de médio a lon-
go prazo”, afirma Rafael Cor-
tez, cientista político da Ten-
dências Consultoria. “A ideia é
coordenar as agendas dos paí-
ses e fazer política de boa vizi-
nhança”, acrescenta. Hoje, o
Brasil detém 1,79% do SDR e
apenas 1,72% dos votos totais
do FMI. ■ Com Reuters
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Diretora do FMI
“passa o chapéu”
emvisita ao Brasil

Ibovespa
Bolsa brasileira tem queda,
enquanto índices europeus
sobem com reunião de ministros

“

Christine Lagarde vem amanhã ao país pedir ajuda ao euro; BCs

europeus admitem emprestar ao fundo como “último recurso”

A ideia é coordenar
as agendas dos
países e fazer política
de boa vizinhança

Rafael Cortez

Cientista político da

Tendências Consultoria sobre

a visita de Lagarde ao Brasil

O ministro alemão das Finan-
ças, Wolfgang Schäuble, reite-
rou ontem o apoio a seu compa-
triota, Jörg Asmussen, para o
posto de economista-chefe do
Banco Central Europeu (BCE),
cargo que também é pleiteado
pela França. Asmussen "é o me-
lhor para o posto", disse Schäu-
ble, durante a reunião de minis-
tros de Finanças da Eurozona.
Segundo fontes diplomáticas,
Paris defende o número dois do
Tesouro francês, Benoît Coeuré,
para este posto.

O candidato alemão, atual
secretário de Finanças de Ange-
la Merkel, "é um economista
formidável com grande expe-
riência internacional", disse
Schäuble. O economista-chefe
do BCE, o também alemão Jür-
gen Stark, apresentou demis-
são em setembro por divergên-
cias com a linha que estava sen-
do adotada pela instituição,
pouco “ortodoxa” no seu julga-
mento. ■ AFP
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IMPORTÂNCIA DOS PAÍSES NO FMI

Os Estados Unidos são os maiores detentores do direito especial
de saque (de um total de quase US$ 370 bilhões), enquanto os emergentes 
continuam tentando aumentar sua participação 

Fonte: FMU
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nior da CM Capital Markets,
Maurício Nakahodo.

A ordinária da Usiminas regis-
trou queda de 5,26%, a R$ 18,
ainda sob influência da notícia
de que a entrada da Techint no
capital da empresa não implica
em tag-along para os acionistas
minoriotários. As preferenciais
da empresa também caíram, em

6,33%, a R$ 10,21, assim como as
ações da Gerdau, com queda de
4,07%, a R$ 12,95, e da CSN,
com recuo de 4,06%, a R$ 14,17
(veja mais na página 36).

Em mineração, MMX caiu
5,83%, a R$ 6,14, enquanto a
preferencial da Vale recuou
1,65%, a R$ 38,85. Algumas ins-
tituições como Barclays e Socié-
té Générale reduziram seus pre-
ços-alvos para os recibos de
ações (ADRs) da última empre-
sa, seguindo a queda no guidan-
ce de investimentos para 2012
da mineradora.

Na Bovespa, a preferencial da
Petrobras teve leve queda, de
0,42%, a R$ 21,41. Entre as al-
tas, os destaques ficaram com
MRV, que subiu 3,98%, e Cyre-
la, com alta de 2,25%.

Fora do índice, o destaque
positivo ficou com Lupatech,
que subiu 16,81%, estendendo
a alta dos últimos dois pre-
gões, após o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) demonstrar
apoio à empresa que enfrenta
dificuldades de capital.

Na outra ponta ficou Anhan-
guera Educacional, com recuo
de 4,28%. ■ Reuters

Sem grandes soluções de con-
senso, mais uma vez, a reunião
dos Ministro das Finanças do Eu-
rogrupo (Ecofin), realizada on-
tem em Bruxelas concretamen-
te só aprovou o já esperado: o
desbloqueio da sexta e última
parcela do empréstimo emer-
gencial concedido à Grécia, no
valor de ¤ 8 bilhões.

Os debates giraram em torno
de um novo esforço de capitali-
zação do Fundo de Europeu de
estabilidade Financeira (FEEF),
reduzido a ¤ 250 bilhões após
as operações de socorro à Irlan-
da e Portugal. Embora a União
Europeia (UE) estime que os re-
cursos do fundo devam chegar
até ¤ 1 trilhão, o encontro de
ontem atingiu consenso. A reu-
nião de Ecofin prossegue hoje
na sede da UE.

Tragédia italiana

Enquanto os ministros deba-
tiam a questão grega, a Comis-
são Europeia (CE) pediu à Itália
que realize mais reformas e as
aplique mais rapidamente para
cumprir com os objetivos do
déficit e estimular seu cresci-
mento interno, afirmou o orga-
nismo em um relatório entre-
gue aos ministros das Finanças
da Zona Euro.

“São necessárias medidas adi-
cionais para assegurar o cumpri-
mento dos objetivos de redução
orçamentária e estimular tam-
bém de novo o crescimento”,
diz o relatório depois de uma
avaliação de técnicos europeus
na Itália, e que será submetido à
discussão do Eurogrupo.

"A Itália deve atuar rapida-
mente, dado o considerável de-
safio que a espera. Para inverter
a tendência, o país deve acele-
rar suas reformas", diz o docu-
mento, que coincide com o mo-
mento crítico do país, que já te-
ve que pagar juros astronômi-
cos que refletem uma agravação
da crise da dívida.

Após mostrar sua satisfação
pelas recentes promessas das au-
toridades italianas, o executivo
europeu acredita que isto repre-
senta "um sólido início para
uma reforma mais ambiciosa,
necessária para estimular o cres-
cimento e reduzir as fraquezas"
da economia italiana, arruinada
pela colossal dívida de ¤ 1,9 tri-
lhão (120% do PIB) e pelo mi-
núsculo crescimento da ativida-
de econômica nos últimos anos.

Agilidade

Mario Monti, primeiro-minis-
tro e ministro da Finanças italia-
no, reiterou o objetivo do país
de equilibrar seu orçamento pa-
ra 2013 e prometeu adotar “o
mais rápido possível” medidas
para relançar o crescimento.

Estas medidas incluem a re-
forma do sistema previdenciá-
rio e do mercado de trabalho pa-
ra reduzir a dívida e relançar o
crescimento, mantendo a igual-
dade social. Estas medidas se-
rão submetidas ao Parlamento.

Durante visita a Roma na sex-
ta-feira, o comissário europeu,
Olli Rehn, insistiu para que a Itá-
lia adote um ambicioso plano
de reformas e advertiu que se os
juros da dívida permanecerem
altos por muito tempo, o “im-
pacto será negativo para o setor
financeiro e para a economia
real”. ■ Reuters e AFP

A agência de classificação
de risco Standard & Poor’s

rebaixou a nota de 37 grandes
bancos de todo o mundo.
A Moody’s ameça cortar a nota
de um total de 87 instituições.

●

6ª parcela
a última definida pela

União Europeia, foi liberada

hoje para o governo grego,

no valor de ¤ 8 bilhões.

120%
é a proporção da dívida da Itália

sobre o PIB do país, alcançando

a cifra colossal de ¤ 1,9 trilhão.

¤ 250 bi
é o valor disponível hoje no

fundo de resgate para o sistema

financeiro europeu. Necessidade

de caixa já chega a ¤ 1 trilhão.

CAIXABAIXO

cai, na contramão

UE empresta para a
Grécia e cobra Itália

AJUDAGREGA

SEMLIMITE

➤

Paul J. Richards/AFP

Yves Herman/Reuters

Reunião de ministros das
Finanças libera mais ¤ 8 bilhões
para rolagem de dívida grega

FTSE 100 e CAC
subiram 0,46%,
enquanto o DAX teve
alta de 0,95%. Já o
Ibovespa caiu 1,28%,
com giro financeiro
de R$ 5,8 bilhões

Primeiro-ministro
italiano, Mario
Monti, reiterou
promessa de equilíbrio
do orçamento do
país a partir de 2013

LEIA MAIS

MarioMonti (esq.) eoministroalemão

WolfgangSchaeuble: reformasurgentes
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A crise da dívida na Europa re-
duziu o volume de exportações
da Ásia para o Velho Continen-
te, razão pela qual a região terá
que buscar novos motores de
crescimento e, em particular,
fomentar o consumo interno.

As seis principais economias
do sudeste asiático (Indonésia,
Malásia, Filipinas, Cingapura,
Tailândia e Vietnã) registrarão
um crescimento de 5% em 2011
e deverão crescer, em média
anual, 5,6% de 2012 a 2016. O
resultado é dois pontos percen-
tuais a menos que no ano passa-
do, prevê a organização para
Cooperação e Desenvolvimen-

to Econômico (OCDE), em seu
informe para a região.

Os analistas do banco Mor-
gan Stanley já revisaram para
baixo, pela segunda vez em três
meses, o crescimento da Ásia,
com exceção do Japão. Agora
prevêem uma alta do Produto
Interno Bruto (PIB) na região
de 6,9% em 2012, contra 7,3%
da estimativa anterior.

Os países da região mais de-
pendentes das exportações
(Hong Kong, Cingapura, Tai-
wan, Malásia, Coreia do Sul e
Tailândia) serão logicamente
os mais expostos a um agrava-
mento das condições econômi-
cas mundiais provocadas pela
crise na Europa e a lentidão da
recuperação do mercado dos
Estados Unidos. ■ AFP

A agência de risco Standard and
Poor's anunciou ontem a redu-
ção da nota de diversos bancos
americanos. Os nomes rebaixa-
dos incluem Citigroup, Gold-
man Sachs, Wells Fargo, JPMor-
gan Chase, Morgan Stanley e
Bank of America. Segundo a
agência, as novas classificações,
também aplicadas a 37 dos maio-
res bancos do mundo, são parte
de um processo “de aplicação
de novos critérios de classifica-
ção para os bancos”.

Já a agência de classificação
Moody’s anunciou ontem que
prevê diminuir a nota da dívida
de risco de 87 bancos em 15 paí-
ses europeus. Segundo a agên-
cia, o anúncio é reflexo do fato
de que os governos da região es-
tão menos suscetíveis a resgatar
as instituições financeiras.

O rebaixamento das notas in-
cidirá principalmente nas cha-
madas dívidas subordinadas (tí-
tulos a receber de terceiros e
que integram o capital do ban-
co). Em caso de falência esses
papéis serão os últimos a ser
reembolsadas e comprá-los é,
por definição, um investimen-
to de maior risco do que adqui-
rir uma dívida “sênior”, cujo
reembolso é prioritário.

Segundo cada tipo de dívida,
a Moody’s pode baixar a classifi-
cação do grau de risco de um a
dois pontos, de acordo com o co-
municado. Os bancos espanhóis
são os mais afetados, com 21 ins-
tituições na mira, seguidos da
Itália (17), Áustria (9), França
(7) e Noruega (5).

Recapitalização

Diante da deterioração das con-
dições dos bancos da Zona do
Euro, uma nova estimativa das
necessidades de recapitaliza-

ção dessas instituições será
apresentada hoje aos ministros
das Finanças da União Euro-
peia em Bruxelas, informou on-
tem a Autoridade Bancária Eu-
ropeia (EBA), encarregada de
elaborar os dados.

No final de outubro, a EBA
estimou que os bancos euro-
peus necessitavam de ¤ 106 bi-
lhões para recapitalização, po-
rém advertiu que iria revisar
esta soma em função dos últi-
mos dados sobre a exposição
dos bancos europeus às dívi-
das soberanas na Eurozona.

Má previsão

A estimativa de outubro era
inferior à da maioria dos ana-
listas. O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), por exem-
plo, previu a necessidade de
¤ 200 bilhões. ■ AFP

Chris Ratcliffe/Bloomberg

S&P rebaixa 37 bancos dos EUA
Moody’s ameaça 87 europeus

Instituições brasileiras
devem evitar novos riscos

Euro afeta exportações asiáticas
Principais economias do sudeste
da Ásia começam a ter previsão
de crescimento reduzida

A tomada de novos riscos pode
afetar a estabilidade de bancos da
América Latina, que se fortalece-
ram nos últimos anos ao cobrar al-
tas taxas de juros e entrar lenta-
mente no financiamento de inves-
timentos e crédito para habitação,
afirmou o Banco Mundial ontem.

O alerta foi especialmente diri-
gido ao Brasil, no momento em
que alguns investidores esta-
riam temerosos com o explosivo
crescimento no crédito do país.
O aumento do crédito, cuja por-
centagem no PIB do Brasil mais
que dobrou durante os últimos

oito anos, alimentou um cresci-
mento econômico forte no ano
passado. Porém, implicou em
maiores dívidas para empresas e
para o setor de habitação, moti-
vando temores de que uma bo-
lha pudesse estar se formando
nos mercados de crédito do país.

Segundo o Banco Mundial, as
instituições latino-americanas
devem cautelosamente e se ex-
pandir em áreas como a de in-
clusão financeira e no financia-
mento a casas e pequenos negó-
cios, sob maior fiscalização dos
governos da região. ■ Reuters

Hong Kong,
Cingapura, Taiwan,
Malásia, Coreia
do Sul e Tailândia
são os países mais
dependentes das
vendas externas

Nota afeta

principais de Wall

Street; Espanha,

Itália e França

também na mira

Autoridade
Bancária Europeia
vai apresentar
hoje uma nova
estimativa do custo
de recapitalização
dos bancos em
situação financeira
mais delicada
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ALERTA DO BANCO MUNDIAL

Mercadofrancêsestána mira

daMoody’s,comsetebancos

sobameaçaderebaixamento
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