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Política externa Em cúpula no México, Brasil vai se posicionar contra políticas focadas na austeridade fiscal

No G-20, país defenderá estímulo a crescimento

Agenda

Os economistas Gustavo Franco
e André Lara Resende são os convidados do debate “O Futuro da História – Os Novos Rumos do Capitalismo”, do Instituto Milenium.
Data: 13 de junho
Horário: 17h30
Local: Av. Presidente Wilson,
203, Centro, Rio de Janeiro
Informações: debatecapitalismo@gmail.com.

Automação e logística
A GS1 Brasil reúne líderes das
empresas brasileiras para debater as tecnologias de padronização de logística e rastreabilidade
na cadeia de abastecimento.
Data: 14 de junho
Horário: 13h30 às 18h
Local: Av. das Nações Unidas,
12.559, São Paulo, SP
Informações: (11) 3068-6229
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CNPJ/MF nº 14.376.247/0001-11
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Código ISIN nº BRFVBICTF004
Código de Negociação na BM&FBOVESPA: FVBI11B
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Coordenador Líder

Anúncio

R$ 215.000.000,00
(duzentos e quinze milhões de reais)
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A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, Barra da Tijuca, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, na
qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”) e R.S.F.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, sala 5, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 08.747.111/0001-78 (“Ofertante”),
comunicam, nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores (“Instrução CVM 400”), que foi protocolado na CVM, em 30 de março de 2012, o pedido de registro de distribuição pública
secundária de cotas, nominativas e escriturais (“Cotas”) de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI FL 4440 - FII (“Oferta” e “Fundo”, respectivamente), administrado pela BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, instituição devidamente autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.374, 16º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.237.367/0001-80 (“Administradora”). Serão distribuídas 2.150.000 (dois
milhões, cento e cinquenta mil) cotas, com valor nominal unitário de R$ 100,00 (cem reais) de titularidade da Ofertante, perfazendo a Oferta o montante de

ão

de

st
e

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”), ou de direitos
a eles relativos: (a) imóveis comerciais, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos
comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento (“Ativos-Imobiliários”), com a
ﬁnalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os
direitos e créditos decorrentes da venda, locação, arrendamento e direito de superfície dessas unidades; (b) letras hipotecárias (“LH”); (c) letras de
crédito imobiliário (“LCI”); (d) certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”), (e) cotas de fundo de investimento imobiliário; e (f) ações ou cotas
de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimentos imobiliários (“Ativos-Financeiros”),
conforme artigo 5º do Regulamento. O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, por meio do Instrumento Particular de
Constituição do Fundo, registrado no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, em 23 de setembro de 2010, sob o
nº 1751943, o qual também aprovou o seu regulamento. O regulamento foi posteriormente alterado em 23 de dezembro de 2011 e em 29 de março
de 2012, e devidamente registrado no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, sob o nº 1795334 e 18073559,
respectivamente (“Regulamento”). O Fundo contratou a VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA., sociedade com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.274.775/0001-71, para prestação de serviços
especializados de consultoria de investimentos imobiliários.

1. PROSPECTO PRELIMINAR
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1.1. Prospecto Preliminar: O prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), com informações detalhadas e completas sobre a Oferta,
está disponível, a partir da data de publicação deste Aviso ao Mercado, nos endereços e páginas da rede mundial de computadores abaixo descritos:
• Coordenador Líder da Oferta:
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Henrique de Loyola R. Alves - Telefone: (11) 3526-1300 - Fac-símile: (11) 3526-1350
E-mail: henrique.loyola@xpi.com.br - Central de Atendimento: 0800 880 3710 - Website: www.xpi.com.br
Link direto para acesso ao Prospecto da Oferta: http://www.xpi.com.br/conteudo/oferta-publica.aspx
(Opção “Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FII”)
• Administradora do Fundo:
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo, SP
At: Sr. Rodrigo Costa Mennocchi - Telefone/Fax: (11) 4081-4455
E-mail: ouvidoria@brazilianmortgages.com.br - Ouvidoria: 0800-6034499 - Website: www.brazilianmortgages.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto da Oferta: http://www.bfre.com.br/brazilianmortgages/pt/nossos-fundos/ﬁi-bm-vbi-ﬂ-4440/documentos
(Opção “Prospecto de Oferta Pública”)
• Comissão de Valores Mobiliários:
Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro e Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo, SP
Website: www.cvm.gov.br
Link direto para o Prospecto da Oferta: http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/registro/ofertas2/fundo.asp
(Opção “Ofertas em Análises > Quotas de Fundo Imobiliário > Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FII”)
• BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
Praça Antonio Prado, nº 48, São Paulo, SP - Website: www.bmfbovespa.com.br
Link direto para o Prospecto da Oferta: http://www.bmfbovespa.com.br/NoticiasHome/Prospectos.aspx?idioma=pt-br
(Opção “Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FII”)
• Escriturador/Instituição Depositária:
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, São Paulo, SP - Website: www.itaucustodia.com.br - Central de Atendimento: (11) 3247-5721
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para consulta e obtenção de cópias do Regulamento, do
Prospecto Preliminar e do Contrato de Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede do Coordenador Líder, da Administradora,
das demais Instituições Participantes da Oferta, se for o caso, à CVM e/ou à BM&FBOVESPA, nos endereços indicados acima, sendo que
o Prospecto Preliminar encontra-se à disposição dos investidores na CVM ou na BM&FBOVESPA apenas para consulta e reprodução.

2. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO
2.1. Divulgação: O Prospecto Preliminar está, bem como o prospecto deﬁnitivo da Oferta (“Prospecto Deﬁnitivo”) estará, disponível nos endereços
supramencionados, bem como nos websites das demais instituições envolvidas na Oferta, conforme deﬁnido no Prospecto Preliminar.
2.2. Datas de Início e de Encerramento: O prazo para a distribuição pública das Cotas terá início após o deferimento do registro da Oferta pela
CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Deﬁnitivo aos investidores, encerrando-se em até 6 (seis) meses a contar
da publicação do Anúncio de Início ou até a data de publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Colocação”).
2.3. Cronograma estimativo da Oferta: Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:

as Despesas deﬁnidas no Instrumento de Prestação de Garantia. Nos termos do art. 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, com a redação
dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, e no Decreto-lei nº 911, de 01 de outubro de 1969, a Ofertante alienará ﬁduciariamente o
Montante Vinculado e cederá ﬁduciariamente a Conta Vinculada e os direitos creditórios dela decorrentes, bem como cederá ﬁduciariamente todos
os rendimentos decorrentes de aplicação, existentes na Conta Vinculada. A Conta Vinculada será movimentada exclusivamente pelo Fundo, nos
termos do Instrumento de Garantia. O Montante Vinculado estará disponível a partir da data da liquidação da Oferta até 31 de julho de 2014, ou por
prazo inferior, na eventualidade de ocorrência de algum evento de liquidação antecipada do Fundo anteriormente ao mencionado prazo (“Prazo de
Locação Garantido”). Caso o valor depositado na Conta Vinculada não seja suﬁciente para garantir, durante o Prazo de Locação Garantido, o valor da
renda locatícia mensal no valor equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do valor total captado na Oferta, o Ofertante obriga-se
a complementar o valor do Montante Vinculado até o montante necessário para garantia do Valor de Locação Garantido. Ademais, na hipótese de
retirada de valores depositados na Conta Vinculada em desacordo com a ﬁnalidade prevista no Instrumento de Garantia, seja em razão de arresto
judicial, bloqueio por força de determinação judicial ou administrativa, ou penhora judicial, ou qualquer outra forma de movimentação a que a
Ofertante tenha dado causa, esta obriga-se a repor o respectivo valor. Quaisquer eventuais juros ou outros rendimentos de qualquer espécie, oriundos
do saldo existente na Conta Vinculada, terão o mesmo tratamento dos demais recursos ali depositados.
3.4. Procedimento da Distribuição: As Cotas serão objeto de distribuição pública secundária pelo Coordenador Líder, com a participação de
determinadas instituições ﬁnanceiras integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários (“Coordenadores Contratados”) e de
determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) convidadas a participar da Oferta (“Participantes Especiais” e “Corretoras Consorciadas”, conforme
o caso, e, em conjunto com o Coordenador Líder e os Coordenadores Contratados, as “Instituições Participantes da Oferta”), em conformidade com
a Instrução CVM 400. A Oferta será realizada em regime de melhores esforços, por meio do Sistema de Distribuição de Ativos - DDA, administrado e
operacionalizado pela BM&FBovespa. O Coordenador Líder, observadas as disposições da regulamentação aplicável, realizará a distribuição das Cotas
do Fundo conforme plano de distribuição adotado em consonância com o disposto no §3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, de forma a assegurar:
(i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perﬁl de risco de seus respectivos clientes, e
(iii) que seus representantes de venda recebam previamente o exemplar do Prospecto Preliminar para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser
esclarecidas por pessoa designada pelo próprio Coordenador Líder. A distribuição das Cotas será efetuada com observância dos seguintes requisitos:
(i) não será utilizada a sistemática que permita o recebimento de reservas; (ii) serão atendidos quaisquer investidores interessados na aquisição das
Cotas; (iii) deverá ser observado, ainda, que somente poderá ser adquirida a quantidade mínima de 10 (dez) Cotas por investidor, totalizando o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), não sendo admitidas Cotas fracionárias (“Aplicação Inicial Mínima”). Caso, ao ﬁnal do Prazo de Colocação, reste um saldo de
Cotas inferior ao montante necessário para se atingir a Aplicação Inicial Mínima, seja por conta de (i) rateio, (ii) eventuais sobras ou (iii) eventuais falhas
na liquidação, serão exclusivamente nestes casos, autorizadas a aquisição de saldo inferior à Aplicação Inicial Mínima.
3.5. Procedimento de Liquidação: A liquidação ﬁnanceira ocorrerá em D+3, de acordo com os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA.
Em virtude da possibilidade de ocorrência de rateio, eventuais sobras e falhas no procedimento de liquidação, poderá ser admitida a existência de
mais um período de liquidação, conforme procedimento abaixo descrito:
(i) A cada período de liquidação, os pedidos de compra devem ser alocados, pelo módulo bruto, sendo que o 1º (primeiro) período para
recebimento dos pedidos de compra terá início em 18 de junho de 2012. A liquidação se dará no 3º (terceiro) dia útil posterior à alocação dos
pedidos de compra, prevista para 26 de junho de 2012, de acordo com regras da BM&FBovespa, qual seja, em 29 de junho de 2012.
(ii) O(s) novo(s) período(s) de liquidação, se existirem, serão iniciados no 3º (terceiro) dia útil subsequente à liquidação anterior, e terão prazo de
5 (cinco) dias úteis para recebimento de ordens. Havendo excesso de demanda, será realizado rateio proporcional das Cotas remanescentes
entre todos os Investidores, observando-se o valor individual dos pedidos compra e desconsiderando-se as frações de Cotas.
(iii) Os pedidos de compra deverão ser solicitados através do sistema DDA da BM&FBOVESPA e liquidados no último útil de cada período.
(iv) Ao ﬁnal de cada período de liquidação, veriﬁcada falha na liquidação ou eventuais sobras de Cotas no montante de até 20.000 (vinte mil)
Cotas, o Coordenador Líder poderá adquirir as Cotas remanescentes, autorizando, nesse caso, o bloqueio dos pedidos de compra junto à
BM&FBovespa. Adicionalmente, o referido bloqueio poderá ocorrer a pedido da Cotista Vendedora.
(v) Ao ﬁnal de cada liquidação, o investidor detentor de Cotas no último dia de cada mês receberá o rendimento integral conforme determinado
em Regulamento.
O Contrato de Compra e Venda de Cotas será autenticado pelas Instituições Participantes da Oferta, conforme o caso.
3.6. Negociação das Cotas no Mercado: As Cotas ofertadas serão registradas para negociação secundária no mercado de balcão organizado,
administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo a custódia das Cotas realizadas pela Central Depositária da BM&FBOVESPA. A Itaú
Corretora de Valores S.A., entidade contratada pelo Fundo para prestar os serviços de escrituração das Cotas, será responsável pela custódia das
Cotas que não estiverem depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA.
3.7. Declaração de Inadequação: O investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário não é adequado a investidores que necessitem
de liquidez imediata, tendo em vista que os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da
possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Além disso, os fundos de investimento imobiliário têm
a forma de condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate de suas cotas, sendo que os seus cotistas podem ter diﬁculdades
em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário. Portanto, os investidores devem ler cuidadosamente a seção “Fatores de Risco” dos
Prospectos, que contém a descrição de certos riscos que atualmente podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas de fundos de
investimento imobiliário, antes da tomada de decisão de investimento.
3.8. Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modiﬁcação da Oferta: A Administradora ou o Coordenador Líder poderão requerer à
CVM a modiﬁcação ou revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta
existentes na data do pedido de registro de distribuição ou que o fundamentem, que resultem em um aumento relevante dos riscos assumidos pelo
Fundo e inerentes à própria Oferta, de acordo com os artigos 25 e seguintes da Instrução CVM 400. A revogação ou a modiﬁcação da Oferta serão
divulgadas imediatamente por meio de publicação de anúncio de retiﬁcação, nos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início
de Distribuição, conforme o disposto no artigo 27, da Instrução CVM nº 400/03.
3.9. Regime de Distribuição: A Oferta será realizada em regime de melhores esforços de colocação.
3.10. Prazo de Colocação: O prazo de distribuição pública das Cotas é de 6 (seis) meses a contar da data de publicação do Anúncio de Início, ou
até a data de publicação do anúncio de encerramento da Oferta (“Anúncio de Encerramento”), o que ocorrer primeiro.
3.11. Público Alvo: O Fundo é destinado a Investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, residentes e domiciliadas
no Brasil ou no exterior, bem como fundos de investimento, com objetivo de investimento de longo prazo, sendo garantido aos Investidores o
tratamento igualitário e equitativo. Não haverá qualquer esforço do Coordenador Líder para colocação das Cotas junto a investidores estrangeiros.
3.12. Registro da Oferta: A Oferta será registrada na CVM, nos termos da Instrução da CVM 472 e da Instrução CVM 400.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Finanças, p. C7.

Eventos
Data Prevista (1)
Pedido de Registro da Oferta na CVM
30 de março de 2012
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo dos demais participantes da Oferta)
2
21 de maio de 2012
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Republicação do Aviso ao Mercado
13 de junho de 2012
3
(com o logotipo dos demais participantes da Oferta)
4
Obtenção do registro da Oferta junto à CVM
19 de junho de 2012
Publicação do Anúncio de Início
5
20 de junho de 2012
Disponibilização do Prospecto Deﬁnitivo
6
Início do Período de Recebimento de Ordens
19 de junho de 2012
7
Encerramento do Período de Recebimento de Ordens
25 de junho de 2012
8
Alocação das Ordens
26 de junho de 2012
9
Primeira Data de Liquidação
29 de junho de 2012
10
Apuração de Eventuais Sobras | Falha na Liquidação | Rateio
03 de julho de 2012
11
Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento
20 de julho de 2012
(1)
Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações, sem aviso prévio, a
critério da Administradora, do Coordenador Líder ou de acordo com os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA.

3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA DAS COTAS
3.1. Quantidade de Cotas a serem Ofertadas: Serão ofertadas 2.150.000 (dois milhões, cento e cinquenta mil) Cotas, no montante total de
R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais).
3.2. Aprovação da Oferta: A realização da Oferta foi aprovada em Reunião de Sócios da Ofertante, realizada em 09 de março de 2012, cuja ata foi
arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 17 de abril de 2012, sob o nº 158.735/12-2.
3.3. Preço de Colocação/Valor de Locação Garantido: O preço unitário de colocação das Cotas foi ﬁxado em R$ 100,00 (cem reais) por Cota.
Em obediência ao disposto no item VIII, do artigo 35, da Instrução CVM nº 472/08, a Administradora e o Consultor de Investimentos do Fundo não
prometem aos Cotistas o pagamento de rendimentos predeterminados. Não obstante, em garantia do cumprimento da obrigação da Ofertante de
assegurar, durante o Prazo de Locação Garantido (como deﬁnido abaixo), ao Fundo o recebimento do Valor de Locação Garantido (como deﬁnido
abaixo), conforme disposto no Instrumento de Prestação de Garantia celebrado com o Fundo. A Ofertante, na qualidade de vendedora das Cotas da
Oferta, constituirá no momento da liquidação da Oferta, uma conta vinculada (“Conta Vinculada”) na qual será depositado o valor de R$ 6.348.561,00
(seis milhões trezentos e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais) (“Montante Vinculado”). O valor depositado ﬁcará bloqueado na Conta
Vinculada e todos os rendimentos decorrentes da aplicação do Montante Vinculado, existentes a qualquer tempo na Conta Vinculada, comporão o
Montante Vinculado. O Montante Vinculado será destinado exclusivamente, pelo Prazo de Locação Garantido, para garantir ao Fundo o recebimento
de uma renda locatícia mensal no valor equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do valor total captado na Oferta, deduzidas
Coordenador Líder

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os termos em letras maiúsculas utilizados neste Aviso ao Mercado e aqui não deﬁnidos terão o signiﬁcado que lhes é atribuído no Regulamento e/
ou no Prospecto Preliminar.
Este Aviso ao Mercado apresenta um sumário das principais características do Fundo, das Cotas e da Oferta. Para informações mais detalhadas a
respeito do Fundo, bem como sobre as entidades que participaram da estruturação do Fundo, o investidor deve consultar o Prospecto Preliminar.
As informações constantes do Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM e estão sujeitas à complementação ou correção.
A Oferta está sujeita à aprovação prévia e registro perante a CVM. Informações complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas junto ao
Administrador, ao Coordenador Líder, às demais instituições participantes da Oferta, e à CVM, nos endereços indicados acima.
O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descritos na seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar. É recomendada a
leitura cuidadosa do Prospecto Preliminar e do Regulamento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Ainda que o Administrador mantenha um sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo, não há garantia de completa
eliminação de possibilidade de perdas no Fundo e para o investidor.
O Fundo não conta com garantia do Administrador, do Consultor Imobiliário, do Coordenador Líder, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Não haverá classiﬁcação de risco para as Cotas da presente Oferta.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS GARANTIA
DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO
SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
EM ESPECIAL AS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO.

Estruturadora/Administradora

Participantes Especiais

Indicadores

± Hoje

conversar sobre os mercados de
commodities. No ano passado, a
discussão sobre o assunto concentrou-se nas causas da volatilidade
excessiva dos preços desses produtos. Agora, o debate deve focar nas
consequências desse movimento
para países exportadores e importadores de commodities. Um tema
importante, mas tampouco um
candidato a ter destaque, num
quadro de grave crise europeia.
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Capitalismo em pauta

ropeia. A questão da regulação financeira internacional estará na
pauta de discussões, mas não devem surgir grandes novidades
nesse front, num momento em
que se discute abertamente a saída da Grécia da zona do euro e o
recém anunciado pacote de €
100 bilhões para tentar blindar
os bancos espanhóis ainda provoca dúvidas sobre a sua eficácia.
Os participantes também vão

Republicação do Aviso ao Mercado da Distribuição Pública Secundária de Cotas do

ut

O governo brasileiro vai defender com ênfase o estímulo ao
crescimento, e não a austeridade,
como a resposta mais adequada
à crise global na cúpula dos líderes do G-20, a ser realizada na segunda e na terça-feira da semana
que vem, em Los Cabos, no México. A concentração de esforços
dos países europeus em medidas
de consolidação fiscal tem minado a própria situação das contas
públicas, ao deprimir ainda mais
as economias que já estavam em
dificuldades, disse ontem uma
fonte do governo brasileiro que
acompanha de perto as negociações do G-20 — o grupo de 19
países mais a União Europeia
(UE), responsáveis por cerca de
90% do PIB mundial. O encontro
do G-20 começará no dia seguinte às eleições na Grécia, cujo desfecho pode levar o país a sair da
zona do euro, o que tenderia a intensificar ainda mais as incertezas na economia global.
“A política monetária tem sido
suficiente até o momento para
evitar uma crise bancária maior,
mas não para gerar uma dinâmica de crescimento e sustentação
da atividade econômica”, afirmou a fonte, em referência à ação
do Banco Central Europeu (BCE)
de emprestar, em dezembro do
ano passado e em fevereiro deste
ano, cerca de € 1 trilhão aos bancos da zona do euro, a juros baixíssimos. Segundo a fonte, o Brasil propõe que os países com espaço para promover estímulos
fiscais devem fazê-lo, para incentivar a claudicante atividade econômica europeia.
Esse debate, notou ele, tem ganhado corpo na própria Europa,
como ficou claro depois da eleição francesa, vencida pelo socialista François Hollande, adversário das políticas que dão prioridade a medidas de esforço fiscal.
“A discussão de dar mais atenção
à retomada do crescimento também deve crescer de importância
no G-20, mas é obviamente um
exercício de coordenação. A implementação depende dos governos nacionais.”
A resistência mais forte, naturalmente, deve partir da Alemanha, defensora ferrenha da austeridade fiscal como resposta à
crise na zona do euro. De acordo
com a fonte, há “uma percepção
crescente nos grupos de trabalho” de que a agenda do crescimento tem que ser mais importante, mas os alemães mostramse resistentes a essa questão.
Outro ponto relevante da cúpula será o aporte dos países dos

Banco Mundial. O país quer ter
mais poder de voto, mas está descontente com a evolução das discussões, marcadas por forte resistência dos países que podem
perder espaço nas decisões do
FMI e do Banco Mundial para
emergentes como o Brasil.
Outros assuntos também serão tratados no encontro, mas
deverão ser ofuscados especialmente pela urgência da crise eu-

lhes. É possível que seja definido
o valor que cada país do grupo
vai oferecer ao FMI. No caso do
Brasil, a quantia de US$ 10 bilhões — a mesma do aporte feito
pelo país em 2009 — é um “ponto
de partida”, mas nada está decidido por enquanto. “Pode ser
mais, pode ser menos.”
A fonte destacou a “frustração”
do Brasil com o ritmo de reformas da governança do FMI e do

Brics (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul) para o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em
abril, os países do G-20 concordaram em reforçar o caixa do
fundo em US$ 430 bilhões, para
ampliar a barreira anticrise da
instituição multilateral. No dia
18, antes da reunião do G-20, a
presidente Dilma Rousseff vai se
encontrar com os outros líderes
dos Brics para discutir esses deta-
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