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Finanças

Re n e g o c i a ç ã o Expectativa de rolagens bilionárias nos próximos anos leva tema à lista de prioridades para 2013

Dívida soberana volta à discussão no G-20
Assis Moreira
De Genebra

A reestruturação de dívida so-
berana figura na lista de priorida-
des do G-20 e do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) para
2013, refletindo a expectativa so-
bre possíveis rolagens bilionárias
de dívidas nos próximos anos.

A preocupação não é só com a
crise da dívida soberana na Euro-
pa. Até agora, o único país da zona
do euro que renegociou a dívida
foi a Grécia, e ontem a chanceler
alemã Angela Merkel admitiu pela
primeira vez a possibilidade de o
endividamento grego ser anulado
de vez, por volta de 2014/15.

“Caso a Grécia consiga um dia
superar suas dificuldades com sua
arrecadação sem contrair novas
dívidas, então devemos observar e
avaliar a situação. Isso não ocorre-
rá antes de 2014 ou 2015”, disse
Merkel em entrevista para o tabloi-
de alemão “Bild am Sonntag”.

Apesar de as autoridades euro-
peias estarem “fazendo das tripas
c o r a ç ã o” para evitar que outras re-
estruturações sejam necessárias, o
fato é que a dívida continua a au-
mentar em vários países e a capaci-
dade de pagamento diminui.

O movimento também afeta
outras regiões do mundo. Em pe-
quenos países do Caribe, alguns
débitos foram reestruturados há
alguns anos, mas o problema da
dívida alta se agravou de novo e
torna-se necessária agora outra
r e n e g o c i a ç ã o.

Na presidência rotativa do G-
20 a partir deste mês, a Rússia in-
cluiu a dívida soberana como te-
ma novo na agenda já carregada
dessa espécie de diretório econô-
mico do planeta. Outro assunto
que terá nova ênfase é o financia-
mento à infraestrutura.

A reestruturação de dívidas so-
beranas tornou-se mais relevan-
te agora também com o novo
conflito entre a Argentina e um
pequeno grupo de credores insa-
tisfeitos, que quase ameaça Bue-
nos Aires de “default ” i m e d i a t o.

A questão de como um pequeno
número de credores insatisfeitos
pode fragilizar ou interferir na ca-
pacidade de pagamento da dívida
— e complicar as negociações en-
tre os principais credores e deve-
dores — está presente na agenda
desde que os bônus substituíram
empréstimos bancários como
principal instrumento de dívida
soberana para mercados emer-
gentes, no começo dos anos 1990.

Estudo do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) relata um “fa -
moso caso de 1996”, do CICB Bank
and Trust Co., contra o Banco Cen-
tral do Brasil, quando o banco lo-
calizado em Cayman “extraiu qua-
se repagamento total” de uma par-
te do que reclamava, cerca de US$
1,3 bilhão. Ou seja, obteve acordo
muito melhor do que os outros
credores tinham renegociado em
1994 no Plano Brady com o Brasil.

O Plano Brady reestruturou a

dívida externa de vários países
em desenvolvimento, com a tro-
ca por bônus novos com abati-
mento do encargo da dívida, por
meio da redução do seu princi-
pal ou pelo alívio nos juros.

Desde os anos 1990, surgiu um
bom número de propostas para
tratar de coordenação de proble-
mas com credores, como parte da
reforma da arquitetura do sistema
financeiro global. De um lado,
houve propostas para a criação de
uma espécie de corte internacio-
nal de insolvências para supervi-

sionar a reestruturação de dívida e
declarar os acordos entre devedor
e credores como legalmente obri-
gatórios para todos os credores, in-
cluindo os insatisfeitos.

Outras propostas foram na di-
reção de mudança de bônus, pa-
ra encorajar a representação co-
letiva dos detentores dos papéis.
Assim, alterações nos termos de
pagamento aceitos por uma
maioria qualificada de credores
se tornariam obrigatórias para
todos os credores.

A ideia de criação de uma “Inter -

national Bankruptcy Agency” vol -
tou à discussão no G-7, reunindo
os principais países ricos, em ju-
nho de 1995 em Halifax (Canadá).
Recebeu um impulso do Fundo
Monetário Internacional (FMI) em
2001, por iniciativa da então dire-
tora-adjunta Anne Krueger.

Técnicos do fundo falavam de
período “f r e n é t i c o” de textos e dis-
cussões. Mas a iniciativa foi enga-
vetada no encontro anual do FMI
de 2003, quando ficou evidente
que os Estados Unidos não dariam
seu apoio à ideia. Agora, o fundo

reativou o tema no seu programa
de trabalho para o ano que vem.

Justamente em 2003, o Banco
Central do Brasil passou a adotar a
chamada “cláusula de ação coleti-
v a” nas emissões de títulos globais.
Com isso, o país devedor não preci-
sa da anuência de todos os credo-
res no caso de reestruturação. A
cláusula define um percentual mí-
nimo de concordância para que a
reestruturação seja possível.

Agora, com o caso argentino, o
presidente do Banco Central, Ale-
xandre Tombini, alertou que a de-

cisão da corte dos Estados Unidos
de ordenar a Argentina a pagar um
pequeno número de credores in-
satisfeitos era preocupante para
todos os processos de reestrutura-
ção de dívida soberana feita anos
atrás e podia abrir um precedente
grave, inclusive para os europeus.

Os ministros de finanças e pre-
sidentes de Banco Centrais do G-
20 fazem a primeira discussão so-
bre dívida soberana em fevereiro,
em Moscou, no âmbito da refor-
ma do sistema financeiro global.
(Com agências internacionais)

Curta

Cruzeiro do Sul
A Polícia Federal (PF) concluiu o

inquérito aberto para apurar frau-
des no banco Cruzeiro do Sul, li-
quidado pelo Banco Central em
setembro após ter apurado um
rombo contábil de R$ 3,1 bilhões.
Ao todo, 17 pessoas foram indicia-
das por crimes contra o sistema fi-
nanceiro, incluindo os controla-
dores do banco, Luis Octavio Indio
da Costa e Luis Felipe Indio da Cos-
ta. Também foram indiciados Ho-
racio Martinho Lima e Maria Luisa
Mendonça, ambos membros do
conselho de administração, os di-
retores Fabio Meyer, Sergio Cape-
la, Marcelo Xandó, Roberto Valen-
te, entre outros. A PF indiciou tam-
bém pessoas que fizeram opera-
ções suspeitas com ações do ban-
co. Segundo a PF, foram detecta-
dos outras condutas criminosas
em fundos de investimento. Se-
gundo o advogado Roberto Pod-
val, que defende Indio da Costa, o
banqueiro terá mais chance de de-
fesa quando o caso chegar à Justi-
ça. “Em juízo, teremos condições
de provar que os fatos são diferen-
te do que foi descrito no relatório
p o l i c i a l .” ( Fo l h a p r e s s )

UM AEROPORTO EM MOVIMENTO

VIRACOPOS.
UMAEROPORTOEMMOVIMENTO.

FASE 1: DECOLAGEMPARA 14MILHÕESDEPASSAGEIROS.
Um novo e moderno terminal de passageiros está em construção com um edifício-garagem
para 4 mil carros e 28 pontes de embarque, e será entregue até maio de 2014.
Até lá, uma série de melhorias estão em curso no atual terminal, estacionamento e acessos
para propiciar mais conforto aos clientes e uma melhor prestação de serviço aos usuários.

FASE2: 22MILHÕESDEPASSAGEIROS.
Nesta fase, a Aeroportos Brasil Viracopos construirá a segunda pista e ampliará o terminal
de passageiros, aumentando significativamente a capacidade de voos do aeroporto.

FASE3: 45MILHÕESDEPASSAGEIROS.
Além de shopping centers, hotéis, centro de convenções e empresariais, haverá a construção
de novas instalações para suporte a passageiros e cargas, e também a construção da terceira pista.

FASE4: 65MILHÕESDEPASSAGEIROS.
O aeroporto-cidade já será uma realidade e uma quarta pista conferirá a Viracopos um porte
único no Brasil e na América Latina em infraestrutura aeroportuária.

FASE5: 80MILHÕESDEPASSAGEIROS.
Quem acredita no potencial de crescimento do país investe e planeja a longo prazo.
A Aeroportos Brasil Viracopos estima que o Aeroporto Internacional será o hub que ligará
o comércio mundial com o Brasil no setor de cargas. E também no transporte de passageiros.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 dez.  2012, Finanças, p. C7.
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