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Ag e n d a

Empreendedor do Ano
Evento promovido pela Ernst

& Young Terco premia há quinze
anos executivos que se destacam
em suas áreas. Neste ano, 20 em-
presários concorrem eu duas ca-
tegorias. Entre os homenageados
estarão presentes o presidente
do conselho de administração
do Bradesco, Lázaro de Mello
Brandão, e Wilson Ferreira Jr.,
presidente da CPFL.

Data: 11 de abril
Horário: 19h às 23h
Local: Hotel Unique, Av. Brig.

Luis Antônio, 4.700, SP
Informações: 3101-0816

E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Da Turquia ao
México, países
emitem bônus

HARUYOSHI YAMAGUCHI/BLOOMBERG

Medidas de estímulo anunciadas por Kuroda, presidente do Banco do Japão, têm levado investidores a olharem os emergentes em busca de retornos maiores

Lyubov Pronina e Gavin Serkin
B l o o m b e rg

Turquia, México, Ucrânia e Lí-
bano anunciaram emissões de
bônus no mercado externo para
aproveitar a maior queda nos
custos de captação desde 2008,
desencadeada por medidas de
estímulo adotadas pelo Japão.

O México anunciou ontem sua
primeira emissão de notas deno-
minadas em euro desde 2010,
com prazo de dez anos, enquan-
to a Turquia emitiu títulos de dí-
vida de 30 anos em dólares, o pa-
pel de maior prazo de vencimen-
to emitido pelo país desde 2011,
segundo informou uma pessoa a
par da operação. A Ucrânia ven-
deu bônus em dólares um dia an-
tes de uma representação do
Fundo Monetário Internacional
(FMI) deixar o país.

O Ministério das Finanças do
Líbano pretende vender mais de
suas notas em dólares com ven-
cimento em 2023 e 2027, segun-
do uma fonte. Os rendimentos
dos papéis soberanos de merca-
dos em desenvolvimento caíram
para a média de 4,56% no come-
ço da semana, em comparação a
4,84% de 1o de abril, no maior
declínio para o período desde
dezembro de 2008, segundo o
índice EMBI Global Diversified
Index, do J.P. Morgan Chase.

“Há uma ideia crescente de
que o atual cenário de juros ul-
tra baixos permanecerá por um
bom tempo”, diz Robert Reichle,

que cuida de US$ 450 milhões
em bônus de mercados emer-
gentes como gerente sênior de
portfólio da Joh. Berengerg
Gossler & Co., em Hamburgo.
“Os investidores estão em busca
dos maiores rendimentos possí-
veis em países de fundamentos
sólidos, em troca de um risco ra-
zoável. Turquia e México são
exemplos disso.”

Os investidores estão se vol-
tando para os mercados emer-
gentes em busca de rendimen-
tos maiores em um momento
em que o presidente do Banco
do Japão (o banco central do
país), Haruhiko Kuroda, tenta
revitalizar a terceira maior eco-
nomia do mundo com um pro-
grama sem precedentes de com-
pra de bônus.

O México levantou € 1,6 bilhão
em bônus de dez anos pagando
um rendimento 120 pontos-base
acima da taxa referencial de tro-
ca (“s w a p”), o que equivale a um
retorno para o investidor de
2,809%, segundo fonte do merca-
do. Além disso, o México vai re-
comprar em 15 de abril bônus
em euros que vencem neste ano,
em 2015, 2017 e 2020, segundo
comunicado divulgado ontem
pela PR Newswire.

Na última vez que o México re-
correu ao mercado em euros, em
2010, o governo pagou cerca de
4,3%, ou um spread de 180 pon-
tos-base, para os bônus com ven-
cimento em julho de 2017.

A Turquia levantou US$ 1,5 bi-

lhão com uma emissão de bônus
de 30 anos pagando um retorno
de 4,95%, segundo fonte do mer-
cado. A taxa sobre a dívida que
vence em janeiro de 2041 teve
recuo de 34 pontos-base este
mês, para 4,83%.

A Ucrânia captou US$ 1,25 bi-
lhão com bônus que deverão
render 7,5%, segundo uma fonte
a par do negócio. O país, que
captou o mesmo volume em no-
vembro pagando um rendimen-
to de 7,8%, está recebendo uma
missão do FMI em Kiev nesta se-
mana, para discutir um emprés-
timo “stand-by ”.

Já o Líbano realizou ontem
uma rodada final de reuniões
com investidores em Beirute, pa-
ra reabrir os bônus em dólar
com vencimentos em 2023 e
2027, segundo fonte a par da
operação. Separadamente, o Mi-

nistério das Finanças do Líbano
disse ontem que pretende emitir
até US$ 1,5 bilhão em bônus em
uma troca de dívida com o ban-
co central para moeda local.

A Indonésia captou na segunda-
feira US$ 3 bilhões, com bônus em
dólar de 10 e 30 anos, recorrendo
ao mercado global pela primeira
vez neste ano, segundo disse em
uma entrevista Robert Pakpahan,
diretor-geral da agência de geren-
ciamento da dívida da Indonésia.

A República Dominicana está
em “road show” com investido-
res para uma possível venda de
bônus em dólares, segundo in-
formou uma fonte.

Até o momento, o Tesouro bra-
sileiro ficou de fora do mercado e
não deve fazer uma nova emissão
soberana tão cedo. Em entrevista
concedida no fim de março, o se-
cretário do Tesouro Nacional, Ar-

no Augustin, disse que o mo-
mento não era dos melhores pa-
ra fazer uma captação no merca-
do internacional. Segundo fon-
tes do mercado, sem necessidade
de recursos, o governo preferiu
não correr o risco de pagar taxas
mais altas do que as obtidas nas
últimas operações.

Ontem, segundo fonte de
mercado, a emissão soberana de
124 meses do Brasil, com venci-
mento em 2023, era negociada
no secundário com retorno de
2,77%, acima da taxa de lança-
mento, que foi de 2,686%, a
99,456% do valor de face. Ou se-
ja, só valeria a pena para o Brasil
acessar o mercado se pagasse
menos que isso — o México, hoje
um dos emergentes preferidos
dos investidores, pagou 2,809%
ao ano na emissão de ontem.

Do lado dos emissores brasi-

leiros corporativos, o mercado
ganhou força neste início de
mês. Na segunda-feira, Gerdau e
JBS levantaram, juntas, pouco
mais de US$ 1 bilhão com emis-
são de bônus no exterior. Há ou-
tras quatro operações em anda-
mento, das companhias BTG In-
vestments, OAS, Aralco e Banco
Fibra.

“Isso é o afrouxamento quan-
titativo provocando uma inun-
dação nos mercados emergen-
tes”, disse ontem por e-mail Tim
McCarthy, que administra mais
de US$ 1 bilhão em ativos de
mercados emergentes para a Va -
lartis Asset Management, em Ge-
nebra. “Este poderá ser um gran-
de mês, depois de começarmos
mal por causa do tombo que o
Chipre nos deu.”

(Colaboraram Alessandra Bel-
lotto e Filipe Pacheco, do Valor)

MasterCard enfrenta investigação antitruste na UE
Stephanie Bodoni
B l o o m b e rg

A MasterCard enfrenta uma
investigação antitruste da União
Europeia (UE) a propósito das
comissões dos bancos cobradas
sobre pagamentos com cartão
no exterior, como os realizados
por turistas que fazem compras
no bloco de 27 países. A Comis-
são Europeia diz que as tarifas —
e outras possíveis práticas, como
as taxas mais altas incidentes so-
bre comerciantes que aceitam os
cartões conhecidos como pre-
mium, destinados a clientes en-
dinheirados — podem ser anti-
competitivas, ao desaquecer ne-
gócios transnacionais e prejudi-
car clientes com a cobrança de
preços mais elevados. “São nor-
mas restritivas que precisam ser
eliminadas”, disse Ruth Milligan,
assessora-sênior de pagamentos
do grupo EuroCommerce, que
representa varejistas da UE como
o Carrefour e o Ikea Group, a

maior comercializadora mun-
dial de artigos de decoração. “São
coisas que são alvo de nossas
campanhas há muito tempo.”

A investigação aumenta as
pressões sobre a MasterCard, com
sede em Nova York, em torno das
acusações envolvendo as práticas
com cartões na Europa. A empre-
sa se confronta com cerca de 12
processos judiciais no Reino Uni-
do sobre tarifas transnacionais, e
uma decisão anterior da UE, to-
mada em 2007, detectou que a
MasterCard inflou indevidamen-
te as tarifas sobre transações pa-
gas por varejistas pelo processa-
mento de pagamentos. O órgão
regulador da UE disse que vai
examinar também as normas da
MasterCard sobre as transações
dos comerciantes que os impe-
dem de se beneficiar de condi-
ções melhores oferecidas por
bancos de outros países do bloco.

“A MasterCard pretende cola-
borar plenamente com a Comis-
s ã o”, declarou a empresa em co-

municado por e-mail. “Na condi-
ção de empresa mundial de pa-
gamentos eletrônicos, a Master-
Card sempre visa equilibrar os
interesses dos consumidores e
dos varejistas, a fim de garantir
que cada uma das partes pague a
parte justa dos custos pelos be-
nefícios que recebe.”

O órgão regulador da UE disse
que parte de sua investigação
examina a norma da MasterCard
conhecida como “honre todos os
cartões”, que obriga o comer-
ciante a aceitar todos os tipos de
cartões da empresa, entre os
quais produtos premium asso-
ciados a itens complementares
como seguro e serviços de via-
gem. Os bancos, principalmente
os do Reino Unido, “estão sim-
plesmente distribuindo novos
cartões premium às pessoas que
envolvem o pagamento de uma
tarifa de intercâmbio mais eleva-
d a”, disse Milligan.

A Comissão pretende propor
normas destinadas a criar maior

grau de confiança por toda a UE
em taxas de intercâmbio “nos
próximos meses”, disse por e-mail
Chantal Hughes, porta-voz de Mi-
chel Barnier, o comissário de ser-
viços financeiros da UE. A propos-
ta visa examinar as “taxas de in-
tercâmbio multilateral entre ban-
cos que tolhem a concorrência
transnacional” e “as normas im-
postas por programas de cartões
que limitam a possibilidade de os
comerciantes deixarem de aceitar
cartões premium associados a
custos mais elevados”, disse a Co-
missão em seu site.

A Visa Europe, operadora da
maior rede de cartões de paga-
mento da UE, também está sendo
investigada, e recebeu da Comis-
são no ano passado uma queixa
antitruste referente às suas tari-
fas sobre pagamentos transna-
cionais com cartões de crédito.
Uma sindicância anterior sobre
as tarifas da Visa Europe sobre
pagamentos com cartão de débi-
to realizados fora do país de ori-

gem do consumidor foi encerra-
da com acordo em 2011. A em-
presa foi desmembrada da Visa
Inc. antes da Oferta Pública Ini-
cial (IPO, nas iniciais em inglês)
da empresa americana de car-
tões, no início de 2008.

Embora a MasterCard tenha
aceito mudanças das taxas em
2009, num acordo com o órgão
regulador da UE, com sede em
Bruxelas, a fim de evitar uma
multa diária de até 3,5% das ven-
das, ela recorreu da decisão anti-
truste. No ano passado o Tribu-
nal Geral da UE corroborou a
decisão da Comissão.

A MasterCard, a segunda
maior rede de cartões, respalda-
da por bancos como o HSBC e o
Royal Bank of Scotland (RBS), ar-
gumentou que suas taxas são
“necessárias para viabilizar seu
programa de cartões mundiais
de débito e de crédito”. O último
recurso da empresa nesse proces-
so está sendo apreciado pela ins-
tância máxima da Justiça da UE.

Política monetária Em encontro com conselheiros, presidente sinalizou que não é contra aperto

Governo discute impacto de alta da Selic
Claudia Safatle
De Brasília

Embora já esteja no radar do
Palácio do Planalto que o Banco
Central deve mesmo aumentar a
taxa Selic para conter a inflação,
muitas dúvidas sobre os reais
efeitos da elevação dos juros fo-
ram levantadas no encontro da
presidente Dilma Rousseff, se-
gunda feira, com o ex-ministro
Delfim Netto e os economistas
Luiz Gonzaga Belluzzo e Yoshiaki
Nakano, em almoço no Palácio
da Alvorada na segunda feira. O
ministro da Fazenda, Guido
Mantega, estava presente. Ao fim
do encontro, os conselheiros da
presidente tinham pelo menos
duas certezas: Dilma “jamais”
impedirá que o BC faça seu traba-
lho; e Mantega não se opõe ao
aumento dos juros.

Uma das questões discutidas
foi sobre o que deve ocorrer com
a taxa de câmbio assim que a Se-

lic começar a aumentar. E uma
das premissas colocadas no de-
bate foi que ao acionar os juros
para controlar a inflação, o BC
não usaria também o câmbio pa-
ra esse mesmo fim.

Dos três, ficou claro que o
mais arredio ao aumento da Se-
lic é Delfim Netto, por várias ra-
zões. Uma delas é que, indepen-
dente do aumento que o Comitê
de Política Monetária (Copom)
decidir na reunião de abril ou
maio, o mercado exigirá mais e
provavelmente muito mais do
que a autoridade monetária
imagina como suficiente para
trazer a inflação para sua média
histórica, de 5,8%.

Ou seja, em português claro, o
BC acabaria sucumbindo às pres-
sões do mercado, que considera
que os juros reais de equilíbrio
está na casa dos 4% ao ano, o do-
bro da taxa atual.

O ideal seria combater a per-
sistência inflacionária pela redu-

ção da demanda do setor públi-
co. Considerando, porém, que a
situação fiscal do país hoje é
preocupante e não comporta
cortes relevantes e efetivos do
gasto público, a solução que so-
bra no curto prazo é a imple-
mentação de um ciclo de aperto
m o n e t á r i o.

Na visão de alguns dos pre-
sentes no encontro com a presi-
dente, a situação fiscal do país se
deteriorou de tal forma que re-
tomar o superávit primário de
forma vigorosa não é mais um
instrumento à mão do governo.
Dito isso, fica para os juros a ta-
refa de combater uma inflação
— carregada pelos aumentos de
preços dos alimentos e dos servi-
ços — por seus múltiplos canais,
inclusive pela valorização da ta-
xa de câmbio.

Com a elevação da Selic os ga-
nhos de arbitragem vão ficar
mais generosos. Soma-se a isso a
política monetária fortemente

expansionista anunciada pelo
governo do Japão na semana pas-
sada — que pretende dobrar a ba-
se monetária nos próximos dois
anos — e recrudece a expectativa
de que o país voltará a receber
uma enxurrada de dólares. Se is-
so se confirmar, o real tenderá a
se valorizar ante o dólar, agra-
vando ainda mais a situação da
indústria local. Nesse caso, a pos-
tura do BC seria de dar novo ím-
peto à acumulação de reservas
cambiais, a despeito do custo fis-
cal decorrente dessa política; e o
governo manter os controles
cambiais por meio do IOF.

Delfim tem dito e escrito que a
raiz da persistência inflacionária
está no acúmulo das ineficiên-
cias da economia brasileira. O
aumento da Selic é a medida
mais eficaz e mais horizontal pa-
ra cortar demanda e conter a va-
riação do IPCA, mas pode acabar
por abortar a ainda tênue recu-
peração da atividade. E as inefi-

ciências não foram enfrentadas.
Um dos fatores que contribui-

ram para enrijecer os preços foi a
redução da taxa de desemprego
para o patamar do pleno empre-
go, de cerca de 5,5%.

Segundo estudos feitos pelo
governo, as mudanças estrutu-
rais ocorridas no país de 2002 pa-
ra cá, com o aumento da partici-
pação dos serviços na economia
e a redução da participação dos
jovens no mercado de trabalho,
indicam que a taxa de desempre-
go de 5,5% hoje equivaleria a
6,3% de desemprego em 2002.
Ainda assim, o mercado de traba-
lho está apertado e não deveria
ser minimizado o risco de um
movimento pró indexação dos
salários, segundo um dos econo-
mistas que estiveram com a pre-
sidente segunda feira.

Outro tema objeto do debate
se referiu à indexação dos preços
administrados pelo governo. “O
governo nunca eliminou a inde-

xação dos seus preços nem dos
impostos federais”, comentou
um dos presentes no almoço.

O Banco Central mudou a po-
lítica monetária quando mudou
a sua comunicação com os mer-
cados, tornando-a mais dura. Há
casos no mundo, e o México an-
tes da semana passada (quando
cortou os juros) estava fazendo
isso, em que a autoridade mone-
tária tenta segurar as expectati-
vas inflacionárias só com o uso
do verbo.

O presidente do BC, Alexandre
Tombini, não se comprometeu
com os próximos capítulos da no-
vela monetária. Mas há apenas
uma hipótese de o Copom não au-
mentar os juros: se a inflação — e
hoje será divulgado o IPCA de mar-
ço — tiver uma queda importante,
se o índice de difusão ficar mais
restrito e se os núcleos da inflação
cederem de forma relevante. Na vi-
são da autoridade monetária, é ho-
ra de minimizar os riscos.

.

I n d i c a d o re s

� Hoje
� Sai o IPCA de março
� Sai a produção industrial,
emprego e salário de fevereiro
� A OCDE divulga seus indica-
dores antecedentes
Fontes: BC, FGV, IBGE, Tesouro
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Finanças, p. C12.




