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Finanças

Crise Proposta discutida pelo Eurogrupo ajudaria a eliminar parte do endividamento elevado do país

Recompra de dívida está na mira da Grécia
Dow Jones Newswires, de Bruxelas

Uma proposta para a Grécia
recomprar e eliminar parte de
sua imensa dívida, ao mesmo
tempo em que reduziria as taxas
de juros pagas sobre os emprés-
timos de emergência proporcio-
nados pelos seus parceiros euro-
peus, emergiu na quarta-feira
durante uma teleconferência en-
tre os ministros das Finanças da
zona do euro. Esse seria o mais
provável caminho a ser perse-
guido para chegar a um acordo
para manter o endividado país
mediterrâneo no programa de
assistência financeira, segundo
disseram duas fontes para a
Dow Jones Newswires.

Os ministros das Finanças,

junto com representantes da
troica — Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Comissão Euro-
peia e Banco Central Europeu
(BCE) —, estavam de acordo, em
princípio, para estender o perío-
do de pagamento dos emprésti-
mos que a Grécia recebeu da zo-
na do euro, segundo as fontes
consultadas.

A ideia de a Grécia oferecer
um acordo voluntário para re-
compra da dívida em poder dos
investidores privados, que tem o
apoio da Alemanha e do BCE,
vem ganhando força e as fontes
disseram que havia um trabalho
técnico em andamento para de-
terminar como isso poderia fun-
c i o n a r.

O programa de recompra se-

ria proposto aos investidores
privados que atualmente pos-
suem títulos da dívida com um
valor de face total de € 63 bi-
lhões, após uma reestruturação
da dívida realizada no primeiro
semestre deste ano. Mas essa
operação também pode envol-
ver os bônus da dívida grega
mantida pelos bancos centrais
nacionais da zona do euro, se-
gundo essas fontes. O total da
dívida grega em poder dos ban-
cos centrais nacionais europeus
é estimada em aproximadamen-
te € 12 bilhões.

Uma proposta do Fundo Mo-
netário Internacional para que
os países da zona do euro assu-
mam perdas sobre o montante
principal dos empréstimos con-

cedidos à Grécia foi considerado
algo impossível, segundo disse-
ram fontes na quarta-feira. Se-
gundo uma dessas fontes, a ideia
é “politicamente intragável” e
“fora de opção”.

Em uma ideia que está se mos-
trando polêmica com o FMI, os
europeus estão propondo que a
Grécia seja solicitada a alcançar
uma meta de médio prazo de
sustentabilidade da dívida — de -
finido como um encargo da dívi-
da equivalente a 120% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) — em
2022, em vez da data de 2020
acordada até agora. A questão da
sustentabilidade da dívida é cru-
cial para o FMI, que conduz as
análises como parte da revisão
do programa da Grécia sob sua

própria metodologia.
A Grécia não deve cumprir a

meta de relação dívida/PIB de
120% em 2020 — na verdade,
uma fonte do governo grego dis-
se na semana passada que essa
relação estaria em 140% do PIB
até essa data.

Embora um porta-voz do Fun-
do não estivesse imediatamente
disponível para comentar, fon-
tes próximas à questão disseram
que o órgão multilateral está re-
lutante em concordar com a
prorrogação desse prazo em
dois anos, porque isso pode re-
fletir negativamente sobre a sua
credibilidade.

Outra ideia que os ministros
das Finanças da zona do euro es-
tavam considerando para ajudar

nas contas da Grécia era deixar
de pagar os investidores priva-
dos que ficaram de fora da rees-
truturação da dívida realizada
em março.

Mas esses investidores tinham
apenas € 6 bilhões em bônus da
dívida no fim do segundo tri-
mestre. Até agora, a Grécia vem
pagando o serviço da dívida des-
ses credores, que são conhecidos
como “holdouts”.

Os ministros de Finanças da
zona do euro vão se reunir em
Bruxelas no dia 12 de novembro
para discutir especificamente o
caso da Grécia. Todavia, uma
reunião extraordinária a ser rea-
lizada no dia 8 de novembro
ainda não foi descartada, segun-
do essas fontes.

Lucro do BBVA recua
82% com maior
provisão para perdas
Charles Penty
Bloomberg, de Madri

O Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria (B B VA ), o segundo maior
banco da Espanha, sofreu uma
queda de 82% no lucro líquido do
terceiro trimestre, período em
que continuou eliminando ati-
vos imobiliários ruins. O resulta-
do do período foi de € 146 mi-
lhões, em comparação aos € 804
milhões apurados no terceiro tri-
mestre de 2011. O desempenho
ficou aquém da previsão média
de 11 analistas consultados pela
“Bloomberg”, de €186,4 milhões.

O BBVA informou ter concluído
dois terços das despesas de provi-
são necessárias para a sua adequa-
ção à decisão do governo espanhol
de obrigar os bancos do país a re-
conhecer perdas com o mercado
de imóveis, acumuladas nos ba-
lanços após o “c r a s h” do setor.

Os lucros maiores no México e
na América do Sul ajudaram a
amortecer um prejuízo de € 532
milhões nos primeiros nove meses
do ano na Espanha, que ainda res-
ponde por cerca de 60% dos em-
préstimos concedidos pelo BBVA.

“O que está realmente susten-
tando o lucro do BBVA é a sua di-
versificação, enquanto eles lim-
pam as carteiras imobiliárias na
E s p a n h a”, disse Juan Pablo Lo-
pez, analista do banco de investi-
mento Espírito Santo em Madri,
antes do anúncio dos resultados.
Ontem, na Bolsa de Madri, as
ações do banco subiram 1,82%.

O Banco Santander, o concor-
rente espanhol que anunciou
queda de 94% no lucro líquido do
terceiro trimestre em 25 de outu-
bro, está com uma desvaloriza-
ção acumulada de 1% no preço
de sua ação no ano.

Angel Cano, presidente e dire-
tor operacional do BBVA disse
ontem em uma webcast que uma
maior definição nas perspectivas
de lucro, com a redução das in-
certezas em sua carteira imobi-
liária, poderá permitir ao banco
“tomar decisões” em relação ao
dividendo no futuro. Ele acres-
centou que o banco não tem mo-
tivos para mudar sua política de
dividendos, que envolve o com-
promisso de pegar pelo menos
42 centavos de euro por ação.

Os empréstimos ruins en-
quanto porcentagem dos em-
préstimos totais aumentaram de
4% em junho para 4,8%. Os em-
préstimos líquidos há pouco
classificados como em default
subiram para €1,76 bilhão no

terceiro trimestre, em compara-
ção a € 1,63 bilhão no segundo
trimestre, segundo informou o
banco. A relação de capital pró-
prio do BBVA, uma comparação
entre seu capital e os ativos to-
tais ponderados pelo risco, era
de 10,8% no fim do terceiro tri-
mestre, a mesma observada no
fim de junho.

O lucro líquido de juros do ter-
ceiro trimestre cresceu 18% para
€ 3,88 bilhões, depois que os em-
préstimos aumentaram 7% em
relação ao mesmo período do
ano passado. Os depósitos tive-
ram acréscimo de 2,4%.

A relação de empréstimos ruins
nas operações espanholas do BB-
VA aumentou de 5,1% em junho
para 6,5% em setembro, depois
que a instituição incorporou o Un-
nim, um banco adquirido este ano.
Excluindo o Unnim, formado a
partir de uma fusão de bancos de
poupança da Catalunha, a relação
de empréstimos ruins ficou em
5,7%, segundo o BBVA.

A taxa de calote nos emprésti-
mos a incorporadoras atingiu
42%, uma alta de 14,1 pontos
percentuais em relação a dezem-
bro de 2011, depois que os juros
dos empréstimos corporativos
foram elevados para 8,2%, com
uma alta de 2,5 pontos. Os lu-
cros obtidos pelo BBVA no Méxi-
co no terceiro trimestre, onde a
instituição administrar o maior
banco do país, cresceram 7,4%
para € 423 milhões. O lucro apu-
rado na América do Sul, onde o
BBVA controla bancos em países
que vão da Colômbia ao Chile,
cresceu 23% para € 303 milhões,
segundo informou o banco de
B i l b a o.

O BBVA poderá vender uma
participação em sua unidade
mexicana NBBVA Bancomer, se
precisar de capital ou recursos
para financiar sua expansão em
outros lugares. “Se encontrar-
mos uma alternativa de investi-
mento com o mesmo potencial
de crescimento do México, po-
deremos usar isso como uma al-
t e r n a t i v a”, afirmou Cano.

Segundo o executivo, o BBVA
não pretende vender, entretanto,
as ações da unidade no curto pra-
zo. O Bancomer é o maior banco
do México e o maior contribuin-
te para os resultados do BBVA. O
Santander, o maior banco da Es-
panha, levantou mais de US$ 4
bilhões para reforçar seu balan-
ço, com a venda de uma partici-
pação em seu banco mexicano
no mês passado.

.

‘Os mercados têm encarado a
Espanha de forma mais otimista’

REGIS FILHO/VALOR

Para o economista González-Páramo, duras reformas já feitas pelo governo da Espanha podem ajudar na recuperação econômica e evitar a necessidade de res g ate

Filipe Pacheco e Aline Oyamada
De São Paulo

Se o governo da Espanha con-
seguir convencer os mercados de
que as duras reformas já impos-
tas ao país trarão recuperação
econômica, é possível sobreviver
sem pedir um resgate. Diante do
cenário atual, a troica (BCE, FMI e
Comissão Europeia) não pode fa-
zer muito mais pelo país, ainda
que a Espanha tenha se entendi-
do melhor com os mercados des-
de julho. A ideia é de José Manuel
González-Páramo, ex-membro
do Conselho Executivo do BCE
por oito anos, até maio de 2012.
Atual professor do IESE Business
School, da Universidade de Na-
varra, o economista chegou a ser
cotado para a presidência do BC
espanhol. Veja a seguir alguns
trechos da entrevista ao Va l o r.

Valor: O governo espanhol tem
reiterado que não precisa de resgate
no momento. Acha que a Espanha
precisa ser resgatada já?

José Manuel González-Páramo:
Essa é uma decisão muito impor-
tante. Se o governo acreditar que
as reformas trarão crescimento,
entendo como legítimo não solici-
tar o resgate. O governo tem feito
uma série de reformas estruturais
que tornam as políticas econômi-
cas mais consistentes ao se ater a
metas no segmento fiscal. Ao cum-
prir essas metas, acalma os merca-

dos, e então eles voltam a crer no
país. Os custos de financiamento
se estabilizaram desde julho, o
que, de certa forma, é um alívio. Se
o governo confia que as políticas
domésticas resgatarão a confian-
ça, é possível [não pedir um resga-
te]. Caso contrário, se isso for ape-
nas um jogo de esconde-esconde
político, as consequências para a
economia podem ser muito sérias.

Valor: O governo tem se esforça-
do para passar tal imagem ao mer-
cado, de esforço voltado para o cres-
cimento?

G o n z á l ez - P á ra m o : O governo
tem feito muito. Se você conside-
rar o que já foi feito desde janei-
ro, é bastante impressionante.
Em relação ao mercado de traba-
lho, o setor público como um to-
do, a liberalização da economia,
a regulação do sistema bancário.
Acredito que até o meio da pri-
mavera deste ano [do hemisfério
norte], essas reformas não foram
comunicadas da melhor forma
possível. Algumas pareciam mais
contraditórias. Acredito que des-
de julho a comunicação do go-
verno com o mercado melhorou
consideravelmente. Apenas o
ministro da Economia fala, o que
é bom, e há mais firmeza em rela-
ção aos planos políticos. Um re-
flexo é que os mercados têm en-
carado o país de forma mais oti-
mista.

Valor: O pior momento da crise
espanhola já ficou para trás?

González-Páramo: É possível
que ainda vejamos números fra-
cos nos próximos trimestres gra-
ças às reformas que estão sendo
introduzidas e ao enfraqueci-
mento da demanda externa. O
PIB espanhol certamente será ne-
gativo esse ano e no começo do
ano que vem. A grande diferença
de hoje em relação a um ano atrás
é que as principais reformas fo-
ram iniciadas ou anunciadas. Em
minha opinião, a reforma mais
desafiadora será a do setor públi-
co, cuja estrutura atual não é fun-
cional, muitos processos são so-
brepostos.

Valor: As condicionalidades im-
postas à Espanha, caso ela peça res-
gate, poderão ser tão severas a pon-
to de piorar a situação do país?

G o n z á l ez - P á ra m o : É difícil ima-
ginar condicionalidades mais se-
veras do que o que já foi feito. Além
disso, não é do interesse da Europa
ultrapassar um nível [de austerida-
de] que danifique demais o cresci-
mento de um país grande como a
Espanha. Por isso, se a Espanha pe-
dir resgate, eu acredito que o BCE
será cauteloso em definir condi-
ções que não sejam tão prejudi-
ciais ao crescimento. Para mim, as
regras devem ajudar no detalha-
mento do programa e no cumpri-
mento de prazos e não obrigar o
país a realizar ainda mais esforços.

Valor: Se a Espanha não solicitar
socorro, o BCE poderá realizar mais
ações para combater as incertezas

na zona do euro?
G o n z á l ez - P á ra m o : O BCE nun-

ca irá tomar medidas baseado na
situação econômica de um único
país, pois sua política monetária
é para os 17 países. É claro que
quanto maior o país, maior o im-
pacto que ele tem nos outros,
mas o BCE não fará planos con-
tingentes para beneficiar apenas
um — seja ele a Espanha, a França
ou a Alemanha. O papel do BCE é
manter o mercado financeiro
funcionando adequadamente
para que a política monetária se-
ja bem sucedida e beneficie as
empresas e as famílias.

Valor: Como o senhor vê a cria-
ção do “bad bank”, que surgiu para
absorver ativos tóxicos de institui-
ções financeiras, e o desconto para a
compra desses ativos, de 50% em
média? Os investidores se interessa-
rão por tais ativos?

G o n z á l ez - P á ra m o : Este é um
percentual que me parece sensato.
Faz um equilíbrio entre tornar o
bad bank atraente para investido-
res estrangeiros e, ao mesmo tem-
po, não ser prejudicial às opera-
ções dos bancos. Pela reação dos
mercados nos últimos dias, me pa-
rece que não rejeitaram a propos-
ta. A ideia foi aprovada, agora é
precisam determinar as regras,
que devem sair em novembro. En-
quanto isso, teremos uma noção
do interesse de investidores e ban-
cos. É importante perceber que a
ideia não foi mal recebida.

Ag e n d a

I n ova ç ã o
O jornal Valor Econômico em

parceria com a Agência Brasileira
da Inovação realizará o seminá-
rio Inovação e Desenvolvimento
Econômico. O Seminário vai dis-
cutir a importância da inovação
para o desenvolvimento susten-
tado de uma economia, o estágio

I n d i c a d o re s

� Hoje
� O HSBC divulga o PMI Indus-
trial de outubro do Brasil
� Sai a balança comercial brasi-
leira de outubro
� Sai o relatório de emprego no
setor privado dos EUA
� Ainda nos EUA, sai a sonda- E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

gem industrial de outubro
� Nos EUA, saem os gastos com
construção
� Sexta-feira
� Sai a taxa de desemprego de
outubro dos EUA
� Sai o PMI de serviços da China
Fontes: BC, FGV, IBGE, Tesouro e LCA

atual da cultura de inovação no
país, como se dá a interação entre
as esferas pública e privada e o
que ainda precisa ser feito para
disseminar a cultura de inovação
no país.

Data: 6 de novembro
Horário: 8h30 às 16h
Local: Al. Campinas, 150, SP
Informações: (11) 3767-1395

Private Equity
Associação Brasileira de Private

Equity & Venture Capital promove
evento sobre estruturação de fun-
dos de Private Equity, com seus as-
pectos legais e tributários, onde es-
pecialistas e gestores apresentarão
e debaterão as estruturas legais e
aspectos tributários dos Fundos de

Participação (FIPs), Fundos de In-
vestimentos em empresas emer-
gentes (FIEEs) e dos fundos
“o f f s h o r e” para investimentos em
p a r t i c i p a ç ã o.

Data: 6 de novembro
Horário: 8h30 às 11h.
Local: R. Sena Madureira, 1355

São Paulo, SP
Informações: (11) 3106-5025
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 nov. 2012, Finanças, p. C3.




