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Finanças

Crise Membros da zona do euro terão de se preparar individualmente caso país deixe a moeda

Grécia força planos contingenciais
SCOTT EELLS/BLOOMBERG

Vanackere, ministro das Finanças da Bélgica: insistência em esforço para evitar o cenário de saída da Grécia do euro

Jan Strupczewski e
Claire Davenport
Reuters, de Bruxelas

Cada país da zona do euro terá
que preparar um plano contin-
gencial para a eventualidade de a
Grécia deixar a moeda única, se-
gundo informaram fontes ontem.
As autoridades chegaram a um
consenso na tarde de segunda-fei-
ra, durante uma conferência tele-
fônica de uma hora realizada pelo
Eurogroup Working Group
(EWG). Além da confirmação de
três autoridades da zona do euro, a
Reuters também teve acesso a um
memorando elaborado por um es-
tado-membro, detalhando alguns
dos elementos que os países do
bloco deverão considerar.

O EWG consiste de autoridades
que preparam encontros dos mi-
nistros das finanças do bloco e
também formam o conselho do
fundo temporário de ajuda finan-
ceira, o Fundo Europeu de Estabili-
dade Financeira (EFSF, na sigla em
inglês). Ele é formado em sua
maior parte por vice-ministros das
finanças e funcionários graduados
dos tesouros dos países.

“O EWG decidiu que cada país
da zona do euro deverá preparar
individualmente um plano de
contingência para as potenciais
consequências de uma saída da
Grécia do euro”, disse uma autori-
dade da zona do euro a par do que
foi discutido na conferência telefô-
nica. “Por enquanto, nada foi pre-
parado até agora no âmbito da zo-
na do euro”, disse a autoridade.

Uma segunda autoridade con-
firmou o acordo do EWG. A situa-
ção na Grécia, que realizará no-
vas eleições em 17 de junho, de-
veria ser discutida em uma reu-
nião da União Europeia marcada
para a noite de ontem.

O Ministério das Finanças da
Grécia negou, em um comunica-
do, a existência de um acordo de
preparação de planos contingen-
ciais. “O Ministério das Finanças
desmente categoricamente os re-
latos de que durante a teleconfe-
rência do Euro Working Group,
em 21 de maio, tenha sido acerta-
do que cada país da zona do euro
deverá preparar um plano contin-
gencial para as potenciais conse-
quências de uma saída da Repúbli-
ca Helênica da área da moeda úni-
c a”, diz o comunicado.

Mas o ministro das Finanças da
Bélgica, Steven Vanackere, ques-
tionado antes da reunião da União
Europeia, disse que “todos os pla-
nos contingenciais caem no mes-
mo: ser responsável enquanto go-
verno é prever até mesmo o que vo-
cê gostaria de evitar”.

“Devemos insistir nos esforços
para evitar o cenário de uma saí-
da, mas isso não significa que
não estejamos nos preparando
para eventualidades. Acredito
que muitos países têm seus pla-
nos contingenciais para as coisas
que eles querem evitar a todo
custo, como atentados terroris-
tas, e afirmar que não temos um
plano contingencial seria uma ir-
r e s p o n s a b i l i d a d e”, afirmou.

As eleições gregas, a segunda
em dois meses, são amplamente
vistas como um referendo sobre a
permanência do endividado país
na zona do euro e a realização de
reformas e medidas de austerida-
de dolorosas, ou sua saída para
tentar a sorte com sua própria
moeda. Pesquisas de opinião mos-
tram uma população dividida.

O documento a que a Reuters te-
ve acesso detalha os custos poten-
ciais para os estados-membros na
eventualidade da saída da Grécia e
diz que se isso acontecer, um “di -

Santander
prepara IPO
no México
Dow Jones Newswires

O Banco Santander escolheu o
suíço UBS e o alemão Deutsche
Bank para ajudar a coordenar a
listagem em bolsa de sua unida-
de no México, afirmaram fontes
ontem. A área de banco de in-
vestimento do próprio Santan-
der também estará entre os três
coordenadores globais da oferta
inicial de 25% do capital do San-
tander México — que, se bem-
sucedida, poderá ser a maior já
feita no país.

A expectativa do Santander é
que a unidade seja avaliada em al-
go entre US$ 15 bilhões e
US$ 20 bilhões na venda de ações,
segundo as fontes. Se o preço sair
na faixa mais baixa indicada, per-
mitiria ao Santander levantar
US$ 3,75 bilhões. O presidente-
executivo do banco, Alfredo Saenz,
afirmou no fim de abril que o ban-
co tinha decidido vender um quar-
to da unidade na oferta.

O lucro do Santander no Méxi-
co cresceu 46% no ano passado,
para US$ 1,3 bilhão. O crédito
vem crescendo a uma taxa anual
de cerca de 30% e as provisões pa-
ra perdas com empréstimos têm
caído. O forte desempenho foi
mantido no primeiro trimestre
do ano, quando o México res-
pondeu por 13% do lucro geral
do Santander. Esse percentual
era de 10% em 2011.

A operação no México ocorre
em sintonia com a estratégia de
listar ativos nas bolsas de valores
locais. O movimento também se
provou útil diante da necessida-
de de caixa do Santander.

O banco vendeu fatias das sub-
sidiárias no Chile e no Brasil sem
abrir mão do controle.

vórcio amigável” deveria ser tenta-
do. Também diz que se a Grécia de-
cidir sair, a União Monetária e o
FMI poderão conceder até € 50 bi-
lhões para facilitar seu caminho.

O documento diz que Atenas ar-
caria com custos enormes se deci-
dir abandonar o euro, enquanto
outros países do bloco teriam cus-
tos mais limitados. Mas o docu-
mento afirma que o risco de um
efeito-dominó que possa atingir
outros países da zona do euro que
estão sendo observados pelos mer-
cados no momento, está sendo su-
bestimado. “Os mercados definiti-

vamente perderão a confiança no
e u r o”, diz o documento.

O Bundesbank disse que uma
saída da Grécia do euro seria “ad -
m i n i s t r áv e l ”. O banco central ale-
mão também afirmou que os esta-
dos da zona do euro deveriam ter
influência sobre as parcelas adicio-
nais da ajuda financeira à Grécia,
sob o plano de € 130 bilhões.

Até agora, a zona do euro de-
sembolsou € 38,4 bilhões do se-
gundo programa de ajuda finan-
ceira para a Grécia. O empréstimo
emergencial está ligado a condi-
ções de reformas duras, às quais a

maioria dos gregos se opõe. A zona
do euro também emprestou
€ 34,5 bilhões para ajudar Atenas a
concluir uma reestruturação de dí-
vida em que os investidores priva-
dos tiveram que abrir mão de qua-
se três quartos do que a Grécia de-
via a eles. “A Grécia ameaça não im-
plementar a reforma e as medidas
de consolidação que foram acerta-
das, em troca de programas de aju-
da em grande escala”, disse o Bun-
desbank. “Isso coloca em risco a
continuidade do fornecimento de
ajuda. A Grécia terá que arcar com
as consequências de tal cenário.”

Tesouro aproveita juro
menor e acelera emissões
Edna Simão e João Villaverde
De Brasília

A redução das taxas de juros no
país fez com que o Tesouro Nacio-
nal acelerasse a emissão de pa-
péis — principalmente dos atrela-
dos à inflação e prefixados — para
diminuir seus custos com a admi-
nistração da dívida pública fede-
ral. Somente em abril, a emissão
líquida chegou a R$ 6,97 bilhões,
que associada à incorporação de
R$ 17,54 bilhões em juros, fez
com que a dívida do governo em
títulos públicos registrasse um
aumento de 1,32% de março para
abril, atingindo R$ 1,880 trilhão.

Segundo o coordenador de ope-
rações da dívida pública do Tesou-
ro, José Franco Morais, a taxa de ju-
ros futuros (DI) de um papel com
vencimento em janeiro de 2016
era negociado a 10,5% ao ano no
começo de abril e terminou o mês
em 9,85% ao ano. Isso estimula a
troca de papéis mais caros por
mais baratos. O custo médio acu-
mulado em 12 meses da Dívida Pú-
blica Mobiliária interna caiu de
12,12% ao ano, em março, para
12,07% ao ano, em abril.

O coordenador explicou, no en-
tanto, que com a deterioração do
cenário econômico na Europa o
mercado está mais volátil, mas a
rentabilidade paga pelo Tesouro
continua caindo. “A volatilidade é
pontual e não afeta estrutural-
mente a gestão da dívida pública.”

O cenário de baixa nos juros se
deve à decisão do governo de alte-

rar a remuneração da caderneta de
poupança, que travava um corte
mais forte da Selic pelo Copom.
Com a alteração, os títulos públi-
cos atrelados à Selic estão perden-
do espaço para os corrigidos pela
inflação ou para os prefixados.

Dessa forma, o Tesouro Direto
passou a ser uma das melhores
aplicações para os investidores,
uma vez que as taxas de adminis-
tração são menores e ainda há tí-
tulos que rendem taxas de juros
acima de dois dígitos. Esse é o ca-
so da NTN-F (título prefixado),
com vencimento em 2023, que
paga 10% ao ano. “A indústria de
fundos de investimento tem ta-
xas de administração e as taxas
do Tesouro Direto são mais com-
petitivas. O nosso rendimento
também é superior que a pou-
pança e os títulos de investimen-
tos”, disse Franco Morais.

No mês passado, no entanto, o

Tesouro registrou uma desacele-
ração do número de cadastrados.
Em abril, atingiu 3.957 novos
participantes, sendo que a média
tem variado entre 4 mil e 6 mil.
As emissões de abril no Tesouro
Direto atingiram R$ 240,55 mi-
lhões, o menor valor deste ano.

Mesmo com a maior demanda
em abril por papéis indexados à
inflação ou prefixados, cerca de
60% dos títulos vendidos pelo Te-
souro eram atrelados à Selic. Nos
três primeiros meses do ano este
patamar era de 70%. Para o Tesou-
ro, a alteração feita na rentabilida-
de da caderneta de poupança deve
facilitar a troca de papéis indexa-
dos à Selic por títulos corrigidos
pela inflação ou prefixados.

A perspectiva de Franco Mo-
rais é de que neste ano a partici-
pação dos títulos flutuantes pas-
se a representar menos de 24% da
dívida pública federal. A meta es-
tabelecida no Plano Anual de Fi-
nanciamento de 2012 é de que a
dívida atrelada à Selic varie entre
22% e 26%. Em abril, esse valor
correspondia a 26,12%.

No início do ano, houve uma
forte diminuição da participação
da dívida indexada aos juros de-
vido ao resgate de R$ 61 bilhões
de papéis do extramercado (de
autarquias e empresas estatais).
Agora, o Tesouro deve fazer ain-
da no primeiro semestre a troca
de R$ 40 bilhões em Letras Finan-
ceiras do Tesouro (LFTs) que es-
tão nas mãos do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS).

Fonte:Tesouro Nacional. Elaboração:Valor Data. * Em abril/12
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As tendências e decisões na Rio+20
que impactarão os negócios.

Participe da Conferência Ethos Internacional 2012
e prepare a sua empresa para os desafios de uma 
economia includente, verde e responsável. 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2012, Finanças, p. C13.




