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Finanças

S o b e ra n o Prêmio de risco de países periféricos da Europa continua a subir

Alemanha capta a juro zero
e amplia abismo na região

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data 

Títulos Soberanos
Yield de 10 anos, em % ao ano
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Retornos de títulos do Reino Unido, EUA e Alemanha 
estão na mínima

Espanha e Itália seguem caminho contrário

2,111

Assis Moreira
De Paris

Os custos de financiamento
de Alemanha, Reino Unido, Sué-
cia e Holanda caíram a novos re-
cordes de mínima, enquanto pa-
ra os países periféricos do sul
continuaram subindo ontem,
agravando as tensões dentro da
zona do euro.

A Alemanha passou a se finan-
ciar de graça. Fez ontem pela pri-
meira vez na sua história uma
emissão de dívida soberana com
cupom zero de juro.

Berlim vendeu € 4,5 bilhões de
títulos de dois anos com preço
médio de € 0,9987, dando rendi-
mento efetivo de 0,07% ao inves-
tidor. Mesmo no ambiente de
enormes incertezas na zona do
euro, a demanda foi equivalente
a € 7,7 bilhões.

Os títulos alemães de 10 anos
agora têm rendimento de ape-
nas 1,39%, enquanto no Reino
Unido é de 1,76%. Analistas
acham que logo os britânicos se-
rão capazes de também pagar
ainda menos se os capitais con-
tinuarem a fluir para Londres. O
título britânico (“gilt ”) de cinco

anos rende agora apenas 0,75%.
Já o prêmio de risco entre os tí-

tulos soberanos do norte e do sul
da Europa continuou a aumen-
tar. O spread sobre os papéis ita-
lianos e espanhóis subiu pouco
mais de 15 pontos base em rela-
ção aos alemães. Marcou 425
pontos base para os italianos, e
479 no caso dos espanhóis.

Em Madri, essa situação causou
mais irritação. O jornal “El País”
procurou mostrar o beneficio
que a Alemanha está tirando com
a crise: sua emissão de ontem cus-
tará cerca de € 6 milhões. Para se
financiar na mesma quantidade e
prazo, a Espanha teria que pagar
€ 230 milhões. Para se ter uma
ideia da fatura, a Itália e a Espa-
nha precisam refinanciar € 1,25
trilhão de títulos soberanos no
restante de 2012 e em 2013.

“Não há nenhuma razão para
se pensar que essa diferença de
custo e riqueza entre a Europa
do sul e do norte não continue”,
diz Michael Derk, economista da
firma F x P r o, em Londres. “Na
verdade, os sinais são de acelera-
ção (da bifurcação). Achamos
que os rendimentos de bônus
logo podem cair a níveis inima-

gináveis tempos atrás.”
Enquanto o PIB da zona do euro

estagnou no primeiro trimestre do
ano, a economia da Alemanha
continuou forte. Sem o país, a zona
do euro continua em recessão. A
contração econômica continuou
nos países da periferia.

O chefe do governo espanhol,
Mariano Rajoy, de passagem por
Paris para se encontrar com o
presidente François Hollande,
reclamou que a diferença nos ju-
ros de papéis soberanos afeta di-
retamente o custo para empresas
e bancos se financiarem, e signi-
fica falta de acesso ao crédito.

“O problema fundamental é de
liquidez”, insistiu Rajoy. O presi-
dente francês Hollande comple-
tou: “É inaceitável que alguns paí-
ses possam se financiar pagando
6%, e outros, praticamente a 0%.”

Dados divulgados ontem mos-
tram maciça repatriação de fun-
dos por investidores europeus.
Entre dezembro e março, eles re-
patriaram fundos de € 134,6 bi-
lhões, vendendo títulos sobera-
nos estrangeiros e saindo de
“money market”.

Por sua vez, investidores es-
trangeiros continuaram venden-

do seus títulos soberanos euro-
peus, mas em março aumenta-
ram substancialmente suas com-
pras de ações na zona euro
(€ 22,3 bilhões), antes da queda
forte nas bolsas em abril e maio.

O temor de a Grécia ser empur-
rada para fora da zona do euro,
após a nova eleição em 17 de ju-
nho, tem causado uma corrida
para portos seguros, incluindo o
Japão. Daí a surpresa após a
agência de classificação de risco
Fitch rebaixar o rating da dívida
soberana japonesa de “A A” para
“A+”, apenas um grau de investi-
mento acima de países como Es-
panha e Itália em plena crise.

O “A+” coloca o Japão quatro
graus abaixo do rating de eco-
nomias como os EUA, Alema-
nha, França e Reino Unido. Para
a Fitch, o rebaixamento reflete
crescente risco da dívida pública
japonesa. “Colocar o Japão e a
Espanha com ratings quase si-
milares é uma gozação”, avalia
Grant Lewis, da Daiwa Capital.

A dívida pública do Japão é aci-
ma de 200% do PIB e continua cres-
cendo. Mas o governo japonês pa-
ga um dos menores juros do mun-
do para seus empréstimos.

Aversão cresce e
o nome do jogo é
preservar capital
Análise
Roberta Costa
De São Paulo

A enxurrada de dinheiro joga-
da na compra de ativos com re-
tornos ínfimos ou praticamente
inexistentes demonstra a priori-
dade dada à manutenção do ca-
pital pelos investidores, enquan-
to a percepção de piora da crise
cresce. A aversão ao risco tem ver-
sões renovadas a cada dia e agora
o temor é que já haja um plano de
contingência para a saída da Gré-
cia da zona do euro — como se es-
sa fosse, afinal, uma má notícia.

Os retorno pago pelos papéis de
dez anos da Alemanha (Bunds),
Reino Unido (Giltz) e Estados Uni-
dos (T-Bonds) vêm renovando suas
mínimas históricas, enquanto os
de Espanha e Itália traçam cami-
nho contrário. Ontem, a Alema-
nha vendeu pela primeira vez títu-
los de dois anos com cupom zero e
retorno de apenas 0,07%. Enquan-
to isso, o euro escorrega para US$
1,25, sua mínima em 21 meses.

O mercado espera com ansie-
dade sinais dos bancos centrais
de que haverá mais injeções de li-
quidez ou outras ações direcio-
nadas para impulsionar a ativi-
dade e estabilizar o sistema fi-
nanceiro na zona do euro. De cer-
ta forma, o Banco da Inglaterra
(BoE) e o Banco do Japão (BoJ) in-
dicaram que podem voltar a agir
se uma eventual saída da Grécia
da zona do euro acontecer e de-
sencadear um cenário mais gra-
ve. Em outras palavras, há bala na
agulha se for necessário.

Na ata da última reunião do
BoE, o tom foi considerado mais
“d o v i s h” pelos analistas, ou seja,
mais favorável a um afrouxamento
monetário. Embora apenas um
dos membros do comitê de políti-

ca monetária, David Miles, tenha
votado pela ampliação do progra-
ma de compra de ativos em 25 bi-
lhões de libras (para 350 bilhões
de libras), os demais membros si-
nalizaram estar mais próximos de
apoiá-lo. A inflação, que tem sido
uma preocupação para o banco
central, arrefeceu em abril para o
nível de 3% em 12 meses ou 2,1% na
medida de núcleo (praticamente
na meta de 2%). Juntamente com
dados cambaleantes de atividade,
o nível de preços abre espaço para
uma discussão mais crível de
abrandamento monetário no Rei-
no Unido no curto prazo. O FMI
chegou a sugerir, na terça-feira,
que o BoE corte a taxa de juros do
nível mínimo recorde de 0,5%, in-
jete mais liquidez no mercado e re-
duza impostos para amparar a re-
cuperação de toda a Europa.

Já o BC japonês manteve as taxas
de juros entre 0% e 0,1%, patamar
vigente desde dezembro de 2008,
dando ênfase à recuperação recen-
te da economia japonesa e aos ris-
cos derivados do alto grau de in-
certeza global. Na reunião de abril,
o BoJ anunciou a ampliação de seu
programa de compra de ativos de
65 trilhões para 70 trilhões de ie-
nes (US$ 871 bilhões).

Como a inflação continua gi-
rando em torno de zero e as expor-
tações perdem fôlego, as apostas
crescem para que medidas focadas
no enfraquecimento do iene sejam
tomadas. Isso, na opinião de ana-
listas, pode acontecer em julho
(como projeta o Nomura) ou mes-
mo em junho, na reunião que
acontecerá dois dias antes da nova
eleição da Grécia.

Enquanto isso, o Banco Mundial
reduz mais uma vez as projeções
de crescimento da China neste
ano, de 8,4% para 8,2%, em linha
com a OCDE. Motivos não faltam
para os bancos centrais agirem.

Corretoras revisam projeções para a bolsa
NILANI GOETTEMS/VALOR

Para Lika Takahashi, da Fator, Ibovespa deve encerrar ano nos 60 mil pontos

Téo Takar
De São Paulo

O segundo semestre deverá ser
melhor para o mercado de ações
brasileiro, com a expectativa de
uma trégua na crise europeia e a
economia doméstica ganhando
fôlego, segundo corretoras ouvi-
das pelo Va l o r . Apesar da expec-
tativa melhor para a segunda
parte do ano, as projeções feitas
no início de 2012, de forte valori-
zação do Ibovespa, começam a
ser revistas para baixo.

Para a equipe de análise da
Planner Corretora, é como se o
ano começasse agora. “Hora de
remar de novo”, dizem os analis-
tas da instituição. O Ibovespa acu-
mula até ontem baixa de 3,8% em
2012. No melhor momento do
ano, em 13 de março, a bolsa che-
gou a acumular alta de 20,5%,
atingindo os 68.394 pontos. De lá
para cá, perdeu 20%.

A principal responsável pela
virada de mão dos investidores
neste primeiro semestre foi a
Grécia. O agravamento da crise
no país fez o Ibovespa recuar
mais de 8% apenas na semana
passada, despencando da casa
dos 59 mil pontos para os 54 mil
pontos. O forte movimento fez os
investidores avaliarem se o atual
momento representa uma opor-
tunidade de entrada na Bovespa,
ou se ainda há espaço para novas
quedas das ações.

“Há muitos papéis que estão
abaixo do valor patrimonial. São,
no mínimo, uma boa aposta para
investimento de médio prazo”,
aponta o economista-chefe da
Prosper Corretora, Eduardo Ve-
lho. Porém, os especialistas aler-
tam que, no curtíssimo prazo, o
quadro pessimista na Europa e
os sinais de desaceleração da eco-
nomia brasileira devem pesar
contra o mercado. Por enquanto,
as estimativas para o Ibovespa no
fim de 2012 oscilam entre 60 mil
(Fator) e 73 mil pontos (Planner),
o que representa um potencial
de valorização entre 10% e 33%
sobre o fechamento de ontem.

A estrategista da Fa t o r, Lika Ta-
kahashi, está no bloco dos mais
pessimistas. “Já imaginávamos
que o ano seria complicado por
causa da Europa quando fizemos
essa projeção. Agora, estamos no
‘corner ’ ”, afirma, referindo-se ao
impasse em torno da permanên-
cia da Grécia na zona do euro. “O
risco político na Europa está ali-
mentando a volatilidade.”

O chefe de análise da S LW, Pedro
Galdi, ainda mantém a aposta de
recuperação do mercado na se-
gunda metade do ano, com o Ibo-
vespa buscando os 70 mil pontos.
“Pelo menos até junho deveremos
passar por correção devido às in-
certezas na Europa. Até lá, haverá
mais clareza se a Grécia vai deixar a
zona do euro, com o resultado das
novas eleições no país. O segundo
semestre deverá ser mais tranqui-
lo, com o mercado de olho no de-
sempenho da economia em 2013,
que deverá ser um ano melhor.”

Eduardo Velho, da Prosper,
preferiu reduzir sua estimativa,
dos 75 mil para 65 mil pontos.
Ele cita os impactos da possível
saída da Grécia da zona do euro,
que poderia provocar agrava-
mento da crise em outros países
endividados, como a Espanha.

Na terça-feira, o ex-primeiro-
ministro grego Lucas Papademos

alertou sobre o “risco real” de o
país deixar o bloco da moeda
única. “Se de fato deixar o bloco,
jogará o foco da crise sobre a Es-
panha e também sobre os ban-
cos. Os sistemas bancários da
França e da Alemanha podem so-
frer ainda mais caso a Grécia am-
plie o seu calote dos atuais 50%
para 100%”, observa Eduardo Ve-
lho. Por enquanto, ele prevê uma
continuidade do ajuste nos mer-
cados até junho ou julho, a de-
pender do desenrolar das novas
eleições na Grécia.

Na LCA Consultores, o econo-
mista sênior, Homero Guizzo,
lembra que a casa já reduziu sua
projeção para o Ibovespa há cer-
ca de um mês, de 70 mil pontos
para 65 mil pontos. A estimativa
está novamente em revisão, para
baixo, mas a LCA ainda não cra-
vou o número oficial.

“Enxergamos um cenário mais
desafiador no exterior, o que afe-
ta os preços das commodities e,
em consequência, as ações de
empresas que vendem materiais
básicos no Brasil, que são as nos-
sas blue chips.” O que pode
amortecer um pouco essa situa-
ção, diz Guizzo, é o efeito benig-
no que a queda das taxas de juros
tem sobre os preços das ações de
empresas que pagam dividen-

dos. Os ganhos comparáveis aca-
bam ficando maiores.

O chefe de análise da Coinva -
lores, Marco Aurélio Barbosa, es-
tá revisando sua projeção, atual-
mente em 70 mil pontos, em fun-
ção dos balanços mais fracos das
companhias no primeiro trimes-
tre e também devido ao cenário
externo. Ele acredita que o mer-
cado está passando por uma fase
de correção após os ganhos ex-
pressivos do trimestre passado,
mas pode retomar a alta no se-
gundo semestre. “Resta saber
qual cenário o mercado vai com-
prar daqui para frente: a recupe-
ração interna ou a crise externa”,
disse Barbosa, referindo-se ao re-
cente pacote de medidas do go-
verno para estimular as vendas
do setor automotivo. “O pacote
reafirmou a posição do governo
de priorizar o crescimento, mes-
mo que isso gere mais inflação.”

A estrategista da Ativa Corre-
tora, Mônica Araújo, avalia que o
quadro da economia doméstica
não é animador neste momento.
“Os estímulos do governo ao
consumo até agora não estão res-
pondendo da mesma forma que
na crise de 2008. A grande dúvi-
da é o comportamento da infla-
ção, que pode tirar a capacidade
de consumo da população.”

Ela prevê que as medidas ex-
pansionistas anunciadas pelo
governo Dilma Rousseff serão
percebidas com maior intensida-
de no segundo semestre. “Ainda
assim, a recuperação não será tão
forte quanto se imaginava e deve
ocorrer mais tarde, na metade do
segundo semestre.”

A especialista da Ativa tam-
bém chama a atenção para os ba-
lanços que, em geral, vieram
abaixo do esperado. “E a sinaliza-
ção das empresas não é de me-
l h o r a .” Por enquanto, Mônica
mantém a previsão de 72 mil
pontos para o Ibovespa no fim de
2012, “mas com viés de baixa”.
“Vamos esperar os números do
segundo trimestre para revisar a
p r o j e ç ã o.” (Colaborou Aline Cury
Zampieri)
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Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.181.948

Companhia Aberta
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Eco-
rodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 6 de junho de 2012, 
às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 3º andar, Vila Olímpia, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias 
constantes da Ordem do Dia (“AGE”): (i) Ratificação da operação realizada pela Ecoporto Holding S/A
(“Operação” e “Ecoporto Holding”, respectivamente), controlada da Companhia, por meio da qual a 
Ecoporto Holding: (a) subscreve e integraliza ações representativas de 41,29% (quarenta e um inteiros 
e vinte e nove centésimos por cento) do capital social votante e total da ABA Porto Participações S.A.
(“ABA Porto”); (b) passará, tão logo concluída a Operação, a co-gerir e co-controlar a ABA Porto; e (c) 
terá a opção de compra da totalidade das quotas representativas do capital social da CFF Participa-
ções Ltda. (“CFF Participações”), detentora das ações remanescentes da ABA Porto, representativas
de 58,71% (cinquenta e oito inteiros e setenta e um centésimos por cento) de seu capital social vo-
tante e total; (ii) Ratificação da contratação, pela Ecoporto Holding, da Virtus BR Partners Assessoria
Corporativa Ltda. e da Mazars & Guérard Auditores Independentes (“Avaliadores”) como empresas 
especializadas para proceder à avaliação da ABA Porto e seus ativos, no âmbito da Operação, para os
fins, respectivamente, do §1º e da alínea “C” do inciso II, do caput, ambos do artigo 256 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (iii) Ratificação dos 
laudos de avaliação elaborados pelos Avaliadores (“Laudos de Avaliação”); e (iv) Autorização para os
Administradores da Companhia praticarem todos e quaisquer atos e a celebrarem todos e quaisquer 
documentos necessários ou convenientes à execução das deliberações acima e tomarem todas as
providências necessárias à formalização da Operação, bem como ratificação dos atos ou providên-
cias praticados e documentos celebrados no âmbito da Operação. Proposta da Administração: Em 
reunião realizada em 18 de maio de 2012, os membros do Conselho de Administração aprovaram a 
publicação do presente Edital e ainda a Proposta da Administração sobre as matérias a serem delibe-
radas. Referida proposta, elaborada nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
encontra-se disponível na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia 
(www.ecorodovias.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br). A Companhia esclarece, ainda,
que a Operação não ensejará direito de retirada aos seus acionistas, conforme o §2º, do artigo 256, da
Lei das Sociedades por Ações. Informações Gerais: Poderão participar da AGE, os acionistas titulares
de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus represen-
tantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à 
instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Cor-
retora de Valores S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, observado ain-
da o disposto no artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Os Acionistas deverão se apresentar antes 
do horário de início indicado no Edital de Convocação, portando: (i) documento de identificação com 
foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas), para as pes-
soas físicas; (ii) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação 
societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos
representantes legais, para as pessoas jurídicas; (iii) cópia autenticada do último regulamento consoli-
dado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária 
outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos represen-
tantes legais, para os fundos de investimento; e (iv) comprovante da titularidade das ações de emissão 
da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia nos últimos 3
(três) dias. Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas 
brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão estar
traduzidos para o português por tradutor juramentado, notarizados e consularizados. Os acionistas 
poderão, ainda, optar por outorgar procurações físicas para que advogados/acionistas os representem
no dia da AGE. No Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral Extraordinária a ser re-
alizada em 6 de junho de 2012 (“Manual para Participação de Acionistas - AGE”) há, para conveniência 
dos acionistas, um modelo de procuração que poderá ser utilizado. Os instrumentos de procuração para
representação na AGE, ora convocada, deverão ter firma do outorgante reconhecida e ser depositados
em até 48 (quarenta e oito) horas antes de sua realização na sede da Companhia (Rua Gomes de
Carvalho, 1.510, 3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados 
do Sr. Marcello Guidotti. Permanecem ainda à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na 
sua página de Relações com Investidores (www.ecorodovias.com.br/ri), o “Manual para Participação de 
Acionistas - AGE”, que contém todas as demais instruções e informações necessárias para o acionista.

São Paulo, 21 de maio de 2012.
Marco Antonio Cassou

Presidente do Conselho de Administração
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2012, Finanças, p. C3.




