
Em meio a um aumento das in-
certezas com a recuperação da
economia brasileira, o mercado
reduziu pela segunda vez a pro-
jeção para a Selic no ano que
vem, para 7,63% pela mediana,
em continuidade aos ajustes so-
bre os próximos passos do Ban-
co Central em relação à política
monetária ao longo de 2013.

Os analistas consultados na
pesquisa Focus do BC, divulga-
da ontem, já haviam dado início
ao movimento na semana passa-
da, quando previram a taxa bási-
ca de juros a 7,75% no final do
próximo ano.

De acordo com o Focus, os
analistas estimam que a Selic,
atualmente na mínima históri-
ca de 7,25% ao ano, será eleva-
da somente em outubro, a
7,50%, sofrendo mais uma ele-
vação em novembro.

Entretanto o Top 5 — grupo
das instituições que mais acer-
tam suas análises no Focus--
tem uma visão diferente da me-
diana do mercado e manteve a
expectativa de que a Selic termi-
nará o próximo ano a 7,25 %.
“Existem temores de que a eco-
nomia, depois de apresentar
um crescimento forte no tercei-
ro trimestre em virtude dos estí-
mulos do governo, volte a per-
der força. É essa incerteza que
está levando a uma nova revi-
são para baixo da Selic”, avaliou
o estrategista-chefe do Banco
WestLB, Luciano Rostagno.

Ele não descarta novas redu-
ções nas próximas semanas nas
expectativas do Focus sobre a ta-
xa de juros, lembrando que a

gestão da presidente Dilma
Rousseff tem se caracterizado
pela vontade de manter os juros
em níveis baixos.

Para 2012, mostrou ainda o
Focus, não houve alterações em
relação às apostas de que a taxa
básica de juros permanecerá
em 7,25% na última reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom) do ano, no final de no-
vembro. O BC já indicou que o
ciclo de cortes foi encerrado
após a décima redução seguida
realizada em outubro.

Inflação
O mercado também realizou
um leve ajuste na expectativa
de inflação, estimando agora
que o IPCA encerrará este ano a
5,44%, ante 5,45% na semana
anterior, na primeira redução
após 16 semanas seguidas em
que os analistas consultados ele-
varam suas projeções. Para
2013, a pesquisa mostrou que o
mercado continua prevendo o
IPCA a 5,4%. Em ambos os ca-
sos, ainda longe do centro da
meta do governo, de 4,5%.

De acordo com Rostagno, co-
mo os indicadores a serem di-
vulgados nesta semana concen-
tram-se mais em inflação, co-
mo o IGP-DI e o IPCA, ambos
na quarta-feira, pode-se espe-
rar novos ajustes.

Para a inflação nos próximos
12 meses, a projeção foi reduzi-
da para 5,37%, ante 5,4% na se-
mana anterior.

Os índices de inflação vêm
dando sinais mistos nos últimos
tempos. Na semana passada,
IGP-M mostrou forte desacele-
ração em outubro ao registrar
variação positiva de 0,02 %, an-
te 0,97% em setembro. Já o IPC-
Fipe fechou o mês passado com
alta de 0,80%, ante avanço de
0,55%em setembro.

Divulgação de demonstrações fi-
nanceiras exclusivamente por
meio eletrônico; criação de um
regime de oferta pública de
ações com esforços restritos;
simplificação de prospecto e dis-
pensa de registro na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM);
periodicidade da revisão de audi-
tores de três para seis meses;
além da eliminação de barreiras
fiscais e de outras naturezas. Es-
sas são as medidas que serão ado-
tadas após consenso de diversas
entidades participantes de um
grupo formado com o objetivo
de facilitar e incentivar o acesso
das pequenas e médias empre-
sas a bolsa, que o BRASILECONÔMI-
CO obteve com exclusividade.

Os pontos foram elencados
após uma viagem que a BM&
FBovespa e outros integrantes
desse grupo fizeram a Austrá-
lia, Canadá, China, Coreia do
Sul, Espanha, Polônia e Reino
Unido em busca de informa-
ções. A partir do comportamen-
to de emissores, investidores e
intermediários, a BM&FBoves-
pa propôs uma série de medidas
a também para invetidores e in-
termediários. “O Brasil tem con-
dições de aumentar o volume
de empresas no mercado de ca-

pitais, mas pequenas questões
travam isso, entre elas custos
em geral, em especial das publi-
cações, e a não diferenciação de
imposto de renda sobre ganhos
de capital”, afirma Sidney Cha-
meh, sócio-diretor da DGF In-
vestimentos e membro do gru-
po de trabalho.

Aos investidores institucio-
nais e de varejo, as propostas
consistem em avaliar incenti-
vos fiscais e de outras naturezas
— com prazo de validade, com-
pensação pelo maior risco, me-
nor liquidez e maior horizonte
de maturação —, além de incen-
tivar a criação de fundos dedica-
dos a comprar ações do segmen-
to de acesso. Por fim, para inter-
mediários, a ideia principal é
discutir e divulgar novas for-
mas de remuneração e propor
mecanismos para promover li-
quidez no mercado secundário:
formador para mercado de aces-
so, fóruns de empresas, relató-
rio de análise, etc.

De forma mais abrangente, o
que se pretende é ampliar o nú-
mero de companhias listadas,
aumentar o volume negociado
com ações e seus produtos deri-
vativos no Brasil, evitar que em-
presas menores escolham bol-
sas estrangeiras para se capitali-
zar e evitar que os fundos dire-
cionem recursos para investi-
mentos no exterior por falta de
alternativas no mercado local.

O foco são pequenas e médias
empresas cuja captação de re-
cursos não supere os R$ 500 mi-

lhões, em particular, na faixa
de R$ 50 milhões a R$ 150 mi-
lhões. O ideal seria focar em
PMEs, deixando para um mo-
mento posterior empresas em
estágio inicial (greenfield e star-
tups). “Foram feitas verifica-
ções, diagnósticos. Dentre as
medidas que funcionam mais,
iremos investigar para verificar
se efetivamente iremos perse-
gui-las. Não há prazo definido.
O importante é que estão em es-
tudo e devem gerar benefícios
no médio prazo”, destaca.

Segundo Chameh, o Brasil
tem hoje 5 milhões de empre-
sas, dais quais 30 mil faturam
de R$ 30 a R$ 300 milhões e são
elegíveis para as medidas, se-
gundo estatísticas elaboradas
na gestora de Chameh. “Mas
não basta ser elegível. Tem que
ter vontade de empresário, per-
fil de capital aberto. Nem todas
são investidas no private equi-
ty. Hoje são 360 efetivamente
na bolsa, é uma disparidade
grande. Tem espaço para cres-
cer, é um contrassenso ter um
número tão pequeno”, diz.

Luciana Dias, diretora da
CVM, ressalta que que não há
um único motivo para que esse
mercado não aconteça plena-
mente. “Mas já estamos tendo
notícias de gestores de recursos
interessados, assim como inicia-
tivas do BNDES”. Para ela, o
mercado de capitais como meio
de financiamento para PMEs no
Brasil é um projeto de longo pra-
zo. ■ Colaborou Érica Ribeiro

A Previ, fundo de pensão dos
funcionários do Banco do Brasil
e o maior da América Latina, fir-
mou acordo para adquirir um
shopping e uma torre comercial
em um empreendimento da
Odebrecht na cidade de São Pau-
lo por R$ 817 milhões.

Do valor total, 90% serão pa-
gos com recursos do Plano 1 e
10% do Previ Futuro, segundo

comunicado divulgado pelo fun-
do. Os desembolso serão feitos
até 2015, acompanhando o cro-
nograma das obras.

A aquisição inclui um shop-
ping center e uma das torres co-
merciais do Condomínio Par-
que da Cidade, desenvolvido pe-
la Odebrecht Realizações Imobi-
liárias, na Marginal Pinheiros,
em São Paulo. Na semana passa-
da, o diretor de investimentos
da Previ antecipou aoBRASILECO-
NÔMICO que iria ampliar investi-
mento em imóveis. ■

EUROBÔNUS

Fitch dá rating BBB à emissão do Itaú

PMEs terão incentivos
para entrar na bolsa

Selic pode cair
ainda mais em 2013

A Fitch Ratings atribuiu rating preliminar 'BBB' às notas subordinadas
que serão emitidas pelo Itaú Unibanco Holding, com vencimento em
2023. As notas serão emitidas pela agência do banco nas Ilhas Cayman.
O principal vencerá em 2023, e os pagamentos dos juros serão
semestrais. As notas integram um programa global de medium-term
notes (MTN) de US$ 10 bilhões e terão taxa de juros fixa. O montante
do principal e a taxa de juros serão determinados na emissão.

Dispensa de publicar balanço em
veículo impresso e de registro
na CVM estão entre eles

Economistas ouvidos pelo
Focus esperam taxa mediana
de 7,63% para o ano que vem

Previ investe R$ 817 milhões

Divulgação

Andre Penner

Fundo de pensão dos
funcionários do BB comprou
mais dois imóveis ontem

Camila Moreira
Reuters

Luciana,daCVM: jáhágestoresderecursos interessadosemofertasdepequenasemédiasempresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Finanças, p. 30.




