
O Tesouro Nacional levantou
R$ 150 milhões com a emissão
de títulos com vencimento em
2024 denominados em real na
Ásia, metade do valor previsto
de R$ 300 milhões. Os títulos
têm taxa de 8,6% ao ano e
cupom de juros de 8,5%.
Na terça-feira, o Tesouro fez

captação de R$ 3 bilhões com o
mesmo título nos Estados Uni-
dos e Europa.

O secretário do Tesouro, Ar-
no Augustin, tentou minimizar
o significado dessa diferença,
negando que tenha havido pro-
blema de redução de demanda,
sobretudo por parte de fundos
de pensão japoneses, que geral-
mente têm mais interesse por
papéis da dívida soberana em
real. “Não há questão relevante
nisso”, afirmou. E comemorou
a operação. “O Brasil vem con-
quistando no último período
uma situação de reconhecimen-
to do mercado internacional de
seus fundamentos. O principal
veículo da situação do país são
os seus títulos.”
Augustini afirmou ainda que

o objetivo da emissão também
foi possibilitar às empresas fon-
tes de financiamento de longo
prazo. “A nossa estratégia é ob-
ter a melhor curva tanto em
moeda estrangeira quanto em
real, permitindo que as nossas
empresas possam se financiar
no exterior com baixo custo.”
Segundo uma fonte da equipe

econômica, anteriormente o Te-
souromirava uma emissão equi-
valente em reais a US$ 1 bilhão
e decidiumais do que dobrar es-
se montante diante da deman-
da de cerca de R$ 5 bilhões.
Com isso, tornou o papel BRL
2024, na primeira emissão, um
referencial (benchmark). O Te-

souro considera que um bônus
torna-se referência para os in-
vestidores quando tem estoque
de, pelo menos, R$ 3 bilhões.
Além de ser forte referência,

a emissão possibilita que o go-
verno limite o fluxo de dólar pa-
ra o país ao permitir que investi-
dores interessados em títulos da
dívida pública fiquemposiciona-
dos apenas no exterior, segun-
do Augustin.
“Ter uma curva forte em

reais no exterior auxilia a nossa
política para que o real não se
valorize excessivamente por-
que há muitos investidores, em
havendo uma curva líquida no
exterior, que podem estar posi-

cionados em real sem entrar no
Brasil, sem interferir na taxa de
câmbio”, disse o secretário.
Além da emissão, o governo

anunciou que entre ontem e
amanhã fará a recompra de bô-
nus globais tambémdenomina-
dos em real, com vencimentos
em 2016 e 2022.
O secretário disse que o go-

verno decidiu fazer a recompra
para trocar esses títulos por ou-
tros comcaracterísticasmais fa-
voráveis, como o rendimento
mais baixo. “Quem quer conti-
nuar em real troca o título por
um mais atual. Se a gente não
faz emissão nova não consegue
recomprar”, disse. ■

Quase 300 empresas não acom-
panhadas por analistas terão a
possibilidade de, em breve, ver
em circulação um relatório de
análise feito por uma corretora
independente ou ligada a ban-
co. A iniciativa faz parte de um
convênio assinado ontem entre
a BM&FBovespa e a Associação
dos Analistas e Profissionais de
Investimento doMercado de Ca-
pitais (Apimec), antecipado pe-
lo BRASIL ECONÔMICO em dezem-
bro passado.
O acordo busca ampliar a visi-

bilidade de companhias com
baixa liquidez e menor valor de
mercado, conhecidas como
small caps. “Queremos que to-

das as empresas se sintam aco-
lhidas e tenham a possibilidade
de se desenvolver no merca-
do”, diz Cristiana Pereira, dire-
tora de desenvolvimento de em-
presas da BM&FBovespa.
As companhias interessadas

terão que arcar com os custos
do trabalho: R$ 20mil para rela-
tórios completos e R$ 5mil para
relatórios de acompanhamen-
to, segundo Cristiana. Contudo,
o valor será recolhido pela Api-
mec, responsável legal por todo
processo de seleção, qualifica-
ção e sorteio das corretoras e
consultorias independentes in-
teressadas em produzir os rela-
tórios,e a associação repassará à
casa sorteada.
Hoje, a cobertura de determi-

nada ação é feita de acordo com

o interesse dos clientes das cor-
retoras, bem como liquidez
apresentada pelo papel.
Dentro do acordo, a compa-

nhia pode ter quatro relatórios
ao todo. “O pagamento pelo tra-
balho será feito antes do seu tér-
mino, de forma a evitar conflito
de interesse em um eventual re-
latório com viés negativo”, ex-
plica Lucy Sousa, presidente da
Apimec, lembrando que as em-
presas não podem interferir na
escolha do analista.
Caso a companhia tenha inte-

resse emmanter o serviço, deve-
rá solicitar à Apimec a realiza-
ção de novo sorteio. Nesse caso,
será vedada a participação da
mesma instituição responsável
pelos relatórios anteriores.
Atualmente, 170 empresas

são acompanhadas por, pelome-
nos, uma casa de análise, segun-
do levantamento da Apimec Na-
cional. “Outras 296 empresas
são elegíveis a contratar o servi-
ço”, completou Lucy.
Já para empresas do Bovespa

Mais — segmento de acesso da
bolsa, voltado às empresas que

desejam entrar no mercado de
capitais de forma gradual — a
BM&FBovespa irá financiar os
relatórios nos dois primeiros
anos de listagem. O benefício é
extensivo às companhias já lista-
das: Nutriplant e Desenvix.
A fabricante de armas de fo-

go Forjas Taurus é uma das can-
didatas a aderir ao convênio.
“Hoje não temos acompanha-
mento de uma corretora.Mas to-
das as possibilidades serão anali-

sadas”, ressalta Doris Wilhelm,
diretora de relações com investi-
dores (RI) da companhia.
Outra alternativa estudada é a

contratação de formador demer-
cadoparaospapéis, recém-migra-
dos para o Nível 2, um dos mais
exigentes níveis de governança
corporativa. “Háquatromeses te-
nho visitado corretoras e hedge
funds e observamos um cresci-
mentonovolumemédiodiárione-
gociado na bolsa.”, diz Doris. ■

Proposta era emitir R$ 300
milhões, mas levantou R$ 150
milhões entre investidores

Bolsa age para tornar empresas
menoresmais atraentes

Tesouro captametade do previsto naÁsia

A fabricante de
armas de fogo Forjas
Taurus é uma das
candidatas a aderir
ao convênio

“Small caps” que não têm cobertura de corretoras poderão recorrer a convênio entre bolsa e Apimec
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RAIO X

Volume de relatórios e cenário analisado pelo convênio 
entre Apimec e BM&FBovespa

Apimec Nacional recebe 150 relatórios diariamente

56 instituições (independentes ou ligadas a bancos) enviam relatórios
de análise de forma rotineira à Apimec

170 empresas são acompanhadas por, pelo menos, uma casa de análise fundamentalista

296 companhias, que respondem por 64% do total de empresas listadas
na BM&FBovespa, poderão ser atingidas pelo convênio

1.159 analistas podem emitir relatórios

Fonte: Apimec e bolsa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 28




