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Crise Após décadas de progresso, instituições estão se retraindo para dentro de suas fronteiras nacionais

Zona do euro vê fragmentação bancária
Ralph Atkins
Financial Times

A convergência econômica eu-
ropeia, aquela grande visão pós-
1945 de um sistema financeiro
sem fronteiras, está começando a
se esfarelar. Após décadas de pro-
gresso, os bancos estão se retrain-
do para dentro de suas fronteiras
nacionais. Empresas, consumido-
res e governos no sul estão enfren-
tando custos para tomada de em-
préstimos significativamente mais
elevados do que aqueles ao norte
— o que por sua vez contribui para
aprofundar a recessão. O Banco
Central Europeu (BCE) está substi-
tuindo o capital transnacional pri-
vado em larga escala.

A desintegração do sistema fi-
nanceiro na zona do euro ressalta
como os benefícios produzidos
pelo lançamento do euro em 1999
estão desaparecendo. “Se quiser-
mos sair dessa crise, temos de des-
fazer essa fragmentação financei-
r a”, advertiu Mario Draghi, presi-
dente do BCE, em julho.

As variações desenfreadas nos
custos dos empréstimos mostram
como o BCE perdeu o controle so-

bre as taxas de juros — principal ar-
ma no arsenal de um banco cen-
tral. Draghi está preocupado com
o impacto destrutivo das especula-
ções em torno de uma ruptura da
zona do euro sobre os juros. Na
quinta, o BCE debaterá os planos
de intervenção para recuperar o
controle dos juros nos mercados
de dívida soberana e acalmar os
piores temores envolvendo a
união monetária europeia.

Mas a fragmentação envolve
bem mais do que apenas política
monetária. O risco é que ela ali-
mente a oposição pública ao euro
nas economias em dificuldades e
corroa os argumentos em favor da
participação, tornando uma rup-
tura possivelmente mais provável.

Até poucos anos atrás, os formu-
ladores de políticas da zona do eu-
ro podiam saudar a convergência
de mercados e economias do blo-
co, hoje com 17 países. O mais no-
tável foi o estreitamento do spread
entre a taxa de juros cobrada, pe-
los investidores, dos ultrasseguros
títulos alemães e os de outros paí-
ses membros. Em novembro de
2009, o rendimento de um título
grego de 10 anos era menor do que
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� Hoje
� O IBGE divulga a produção
industrial de julho
� Sondagem industrial de
agosto nos EUA
� Ainda nos EUA, saem os gas-
tos com construção de julho
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2 pontos percentuais a mais que o
equivalente alemão. Agora é de 22
pontos percentuais.

Em retrospecto, essa conver-
gência não foi de todo positiva.
Os baixos custos de contratação
de empréstimos pelo sul fomen-
taram booms de crédito e no
mercado habitacional — e impru-
dentes políticas fiscais na Grécia.

Preocupados com uma possí-
vel ruptura, os mercados de títu-
los estão agora forçando os
membros mais fracos a pagar um
preço elevado. Os investidores
estrangeiros abandonaram os
mercados espanhol e italiano de
dívida soberana, deixando ape-
nas os bancos domésticos ope-
rando com a compra de novas
emissões, usando o dinheiro em-
prestado do BCE. Os insustentá-
veis custos dos empréstimos e as
crises bancárias obrigaram a
Grécia, Portugal, Irlanda e Chipre
a aceitarem programas de socor-
ro emergencial — e a Espanha pe-
diu ajuda para seus bancos.

Agravando os sofrimentos, os
bancos reduziram suas conces-
sões de empréstimos e sua expo-
sição transnacional, pressionan-

do ainda mais para cima as taxas
de juro, especialmente para em-
presas de pequeno e médio por-
tes. Uma empresa que deseje
captar um empréstimo inferior a
€ 1 milhão por até cinco anos, po-
derá ter de pagar uma taxa de ju-
ros de 6,5% na Espanha, mas ape-
nas 4% na Alemanha.

Não são apenas os mercados
que estão promovendo a fragmen-
tação. Os bancos enfrentam pres-
sões domésticas para reduzir a ex-
posição transnacional. Cada agên-
cia regulamentadora nacional está
perguntando: “Como posso redu-
zir o risco de meus bancos ficarem
em situação difícil se alguma coisa
der errada na zona do euro?”. Esse
“protecionismo financeiro não vai
desaparecer ”, diz Huw van Steenis,
do Morgan Stanley.

O BCE estima que desde meados
de 2011 a participação das transfe-
rências de crédito transnacionais
nos mercados financeiros de cur-
tíssimo prazo (“overnight ”) — que
lubrificam os mercados financei-
ros — caíram de 60% para menos
de 40%. “As especulações sobre a
saída de países individuais atingi-
dos pela crise, vinculadas a uma

desvalorização, estão influencian-
do enormemente o mercado de
crédito interbancário”, disse Jörg
Asmussen, um membro do conse-
lho do BCE, na semana passada.

A fragmentação está produzin-
do um “impacto congelante” so -
bre o investimento empresarial,
diz Mark Cliffe, do ING. “Se você é
uma grande multinacional, você
não vai ter pressa para investir na
periferia. Essa é uma razão pela
qual as empresas estão mantendo
tanto dinheiro em caixa.”

À medida que secaram os flu-
xos privados transnacionais de
capital, o BCE ampliou sua ofer-
ta de liquidez para os bancos da
zona do euro. Os bancos espa-
nhóis estão tomando emprésti-
mos superiores a € 400 bilhões,
o equivalente a 11% dos ativos
bancários totais. Para a Itália, o
número é de quase € 300 bi-
lhões. O resultado tem sido cres-
centes desequilíbrios no sistema
de pagamentos transnacionais
usado pelos bancos centrais na
zona do euro. Espelhando o flu-
xo meridional de fundos do BCE,
o alemão Bundesbank é credor,
no sistema “Target 2”, de mais de

€ 700 bilhões.
A importância de tais desequi-

líbrios é disputada acalorada-
mente entre economistas. Al-
guns, inclusive os do Bundes-
bank, argumentam que eles re-
fletem uma reação do BCE à crise
e não são um referencial para o
valor da conta que um país teria
de pagar no caso de uma ruptura
da zona do euro.

Ainda assim, eles ganharam
importância política. As decisões
do BCE “intensificaram as pai-
xões políticas porque os passivos
foram socializados e o mico so-
brou para o contribuinte”, argu-
menta Cliffe. “Se a união monetá-
ria sofrer uma ruptura, então o
passivo será cristalizado — e al-
guém teria de pagar a conta.”

Reverter a fragmentação da
zona do euro exigirá incentivar
o retorno dos fluxos financeiros
aos países da periferia, o que por
sua vez exigirá o restabeleci-
mento da confiança no futuro
do euro. Esse é o desafio com
que se defrontam Draghi e os
políticos na zona do euro nos
dias e semanas à frente.
(Tradução de Sergio Blum)

Em dia de pregão
esvaziado, Bovespa
tem alta de 0,39%
Aline Cury Zampieri e Téo Takar
De São Paulo

O feriado do Dia do Trabalho
nos Estados Unidos esvaziou os
mercados ontem. O pregão por
aqui foi morno, com o Ibovespa
marcando alta de 0,39%, aos
57.281 pontos, e volume de apenas
R$ 3,8 bilhões. As ações PNA da Va -
le (-0,27%, a R$ 33,09) reagiram ao
dado de atividade mais fraca na
China. Já o setor elétrico esboçou
recuperação, após as pesadas per-
das da semana passada, com des-
taque para Cemig PN (2,91%), CPFL
ON (2,55%) e Copel PNB (1,51%).

E o pregão desta terça-feira ain-
da deverá ser em compasso de es-
pera. Os investidores seguem na
expectativa de que o governo di-
vulgue, nesta semana, as regras pa-
ra renovação das concessões de
energia que vencem a partir de
2015. Lá fora, o mercado está de
olho na reunião do conselho do
Banco Central Europeu (BCE), que
acontece apenas na quinta-feira.

Ontem, o presidente do BCE,
Mario Draghi, deu pistas do que
está por vir. Ele teria dito, em reu-
nião no Parlamento Europeu,
que a autoridade monetária está
aberta a comprar bônus sobera-
nos com vencimento em dois ou
três anos no mercado secundá-
rio. A declaração animou as bol-
sas europeias: o índice FTSE-100,
de Londres, subiu 0,82%, para
5.758 pontos; o CAC-40, de Paris,
ganhou 1,20%, aos 3.453 pontos;

e o DAX, da Bolsa de Frankfurt,
avançou 0,63%, aos 7.014 pontos.

Diante das incertezas no cená-
rio externo, o Credit Suisse deci -
diu ampliar a exposição a papéis
de setores domésticos cíclicos na
sua carteira de recomendações
para o mercado brasileiro neste
mês. Os analistas Andrew Camp-
bell, Daniel Federle e Andrei Sa-
bah afirmaram em relatório que
a aposta ganhou força com indi-
cadores macroeconômicos mais
favoráveis e as medidas de estí-
mulo anunciadas pelo governo.

“Começamos o processo de adi-
cionar risco ao nosso portfólio mo-
delo no último mês, quando alte-
ramos nosso rating ‘underweight ’
(abaixo da média do mercado) pa-
ra bancos”, dizem. “Para este mês,
continuamos o processo, amplian-
do a exposição em ações de cons-
trução e financeiras, e reduzindo
em papéis cíclicos direcionados
por fatores externos e energia.”

No entanto, o Credit Suisse
mantém o Brasil abaixo da média
do mercado dentro do contexto da
América Latina. As projeções de lu-
cro para as empresas caíram ainda
mais, especialmente em setores ex-
postos ao cenário externo, como
mineração e siderurgia. O merca-
do preferido na região é o Chile,
cujo crescimento surpreende.

� Na China, o HSBC divulga o
PMI de serviços de agosto
� Quarta-feira
� Na zona do euro, saem as ven-
das no varejo de julho
� IPCA
� A CNI divulga os indicadores
industriais de julho
Fontes: BC, FGV, IBGE, Tesouro e LCA

Juros recuam à espera de ata do Copom e BCE
João José Oliveira
e José Sergio Osse
De São Paulo

As taxas de juros negociadas
na Bolsa de Mercadorias & Futu-
ros fecharam em queda e nos me-
nores patamares em mais de
duas semanas. Os indicadores de
atividade fracos divulgados on-
tem no Brasil e no exterior, o cor-
te das projeções feitas pelos pro-
fissionais de mercado para o
crescimento econômico brasilei-
ro e a expectativa de redução dos
custos de energia no país pressio-
naram para baixo os contratos.

Na BM&F, a taxa do contrato
de maior volume, que projeta os
juros para janeiro de 2013, cedeu
de 7,27% para 7,24% — em linha
com os 7,25% esperados pela
maioria dos investidores para a
Selic após o encontro do Comitê
de Política Monetária (Copom)
de outubro, quando os analistas
esperam que o Banco Central in-
terrompa o atual ciclo de afrou-
xamento monetário.

No Brasil, os indicadores de ati-

vidade sustentam essas apostas.
No Boletim Focus divulgado on-
tem pelo BC, as projeções para a
expansão da economia do país
em 2012 caíram de 1,73% para
1,64%. E o índice de gerentes de
compras (PMI, na sigla em in-
glês), medido pelo Instituto Mar-
kit e pelo HSBC, passou para 49,3
pontos em agosto, de 48,7 pontos
em julho — ainda abaixo de 50
pontos, o que indica um cenário
de contração no setor.

O feriado americano também

esvaziou o mercado de câmbio. O
dólar comercial fechou com leve
alta, de 0,1%, cotado a R$ 2,033.
Sem a sua principal referência,
operadores negociaram a moeda
americana respeitando uma es-
treita faixa, de R$ 2,029 até
R$ 2,036, estabelecida pela míni-
ma e pela máxima do dia. O volu-
me negociado no mercado à vista
ficou próximo de US$ 350 mi-
lhões na segunda-feira, menos
de um quinto do volume diário
normalmente registrado.

Nesta semana, o mercado de
câmbio deve operar em compas-
so de espera, aguardando a reu-
nião do Banco Central Europeu
(BCE). A reunião, marcada para a
quinta-feira, pode confirmar ou
frustrar expectativas por novas
intervenções do BCE, comprando
títulos da dívida de países em di-
ficuldades na zona do euro. Nes-
se cenário de espera, os dados do
fluxo cambial podem agitar o
mercado quando forem divulga-
dos, na quarta-feira.

“O BCE está esperando o Fed e
vice-versa. Enquanto um dos
dois não fizer alguma coisa, vai
continuar esse marasmo”, disse o
superintendente de câmbio da
Advanced Corretora, Reginaldo
Sciaca. “O mercado só vai andar
dependendo do que sair de fluxo
e de notícias da Europa.”

No exterior, também sem a re-
ferência dos mercados america-
nos, o euro registrou pequena va-
lorização em relação ao dólar. A
moeda comum europeia subiu
0,16%, para US$ 1,259, maior co-
tação desde o início de julho.
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O presidente do Banco Central
Europeu (BCE), Mario Draghi, teria
dito a parlamentares europeus que
está aberto a comprar bônus
soberanos com vencimento em dois
ou três anos no mercado
secundário, de acordo com um
parlamentar que participou de um
encontro a portas fechadas. “Ele
não vê problemas em realizar
compras de bônus de dois ou três
anos”, disse Jean-Paul Gauzes a
jornalistas após o encontro com
Draghi. “Ele disse que, ao fazer isso,
o BCE não estaria violando o
t rat a d o . ” Os comentários
antecedem o encontro do BCE de
quinta-feira e vêm em meio a
especulações de que a autoridade
monetária está preparada para
acelerar seu programa de compra de
bônus emitidos por países que estão
sofrendo mais com a crise que afeta
a zona do euro. Uma ação desse tipo
ajudaria a conter a pressão sobre os
custos da dívida soberana de
Espanha e Itália. A informação
ajudou a derrubar ontem, no
mercado secundário, os yields
(rendimentos) dos papéis de curto
prazo dos dois países.
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