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● Os bancos da América Latina
estão com bons indicadores de
solvência e capital, mas os balan-
ços de alguns deles podem es-
conder vulnerabilidades crescen-
tes, alerta um relatório do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
divulgado ontem, denominado
“Perspectiva Econômica Regio-
nal para o Hemisfério Ocidental”.

A recomendação geral do do-
cumento é de que os países da
América Latina aproveitem o mo-
mento de relativa calmaria na
economia mundial para imple-
mentar mudanças e fazer refor-
mas políticas, sobretudo ajustes
nas contas públicas, para garan-
tir um crescimento sustentável.

O sistema financeiro também
ganha destaque no documento,
que recomenda reforço da fiscali-
zação também sobre as institui-
ções financeiras não bancárias,
que incluem corretoras e segura-
doras. O documento fala em “evi-
tar os excessos financeiros”.

O aumento da alavancagem na
América Latina em setores como
construção e varejo deve ser mo-
nitorados de perto, por bancos e
governos, pois pode representar
riscos.

No caso dos bancos da Améri-
ca Latina, o FMI nota que o nível
de capitalização e liquidez é
bom, os retornos sobre os ativos
são altos e o nível de emprésti-
mos problemáticos é baixo. Mas
esses bons indicadores financei-
ros podem esconder vulnerabili-
dades crescentes. Por isso, medi-
das macroprudenciais podem
ser necessárias. / A.S.J.

BRASÍLIA

O presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, afirmou
que a estabilidade financeira do
País tem atraído o interesse de
bancos internacionais que dese-
jam atuar no Brasil. Segundo
ele, a autoridade monetária ana-

lisa atualmente 18 pedidos de
instituições de 14 países que de-
sejam estabelecer subsidiárias
em território nacional.

Para o presidente do BC, a
boa perspectiva de crescimen-
to econômico para os próximos
anos e o empenho do governo
em criar condições para o au-

mento dos investimentos são fa-
tores que se traduzem em opor-
tunidades de negócio também
no sistema financeiro. “Posso
afirmar que atualmente o siste-
ma financeiro brasileiro tem co-
mo principal característica a
sua solidez nas várias dimen-
sões essenciais”, disse Tombi-

ni. “Apresentamos também ele-
vados níveis de liquidez e de co-
bertura de inadimplência por
provisões.”

Tombini disse ainda que a
adoção gradual das regras pru-
denciais de Basileia 3 nos próxi-
mos anos propiciará aos bancos
que atuam no País uma base

mais robusta para a sustenta-
ção da expansão do crédito. “A
adequação dos bancos será tran-
quila e gradual.”

De acordo com o presidente
do BC, os testes de estresse rea-
lizados mostram que o sistema
financeiro nacional é capaz de
resistir a choques externos.
“Nossa exposição a riscos exter-
nos é pequena, em grande medi-
da, por causa da nossa rigorosa
regulação prudencial.” / E.C.

Altamiro Silva Júnior
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A inflação brasileira volta a
ser destaque em um documen-
to do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI). Enquanto a
pressão para a alta dos preços
parece contida em boa parte
da América Latina, o Brasil e o
Uruguai são citados como
exemplo de países onde a in-
flação ainda é um problema.

A recomendação é que as po-
líticas monetárias sejam flexí-
veis o suficiente para garantir
a elevação dos juros quando
necessário, destaca o relató-
rio Perspectiva Econômica
Regional para o Hemisfério
Ocidental, divulgado ontem.

“A política monetária deve
permanecer flexível e respon-
der a mudanças nas circuns-
tâncias econômicas. Países
com inflação relativamente al-
ta (Brasil e Uruguai) ou com
forte pressão na capacidade
podem precisar apertar as po-
líticas para manter a estabili-
dade macroeconômica”, des-
taca o documento.

Já os países da região com
expectativas bem ancoradas
para a inflação podem usar a
redução dos juros como uma
forma de reaquecer a econo-
mia em caso de necessidade.

A inflação vem caindo des-
de meados de 2012 em países
como Chile, Peru e Colômbia
e em certa medida também no
México, por causa da modera-
ção de preços de alimentos e
energia.

Os índices de inflação de-
vem ficar dentro da meta nes-
ses países e as expectativas es-
tão bem ancoradas. Já o Brasil
e Uruguai são exceções, en-
quanto a Venezuela é um caso
à parte, com uma projeção de
inflação em 28% este ano.

Salários. No Brasil, as razões
apontadas pelos economistas
do FMI para a alta da inflação
são as mesmas que vêm sendo
citadas pelo Banco Central. Al-
ta dos salários, aumento dos
preços de alimentos por cau-
sa das secas e oscilações no
câmbio. Para os trabalhado-
res brasileiros, o FMI destaca
que os salários tiveram em al-
guns casos aumento maior
que a produtividade.

A previsão do FMI, que já
havia sido divulgada na reu-
nião de primavera realizada
no mês passado em Washing-
ton, é de que o Brasil tenha
inflação de 5,5% este ano. Pa-
ra 2014, os preços devem su-

bir menos e a expectativa é de
alta de 4,5%. No Uruguai, a si-
tuação é um pouco pior, com
previsão de 7,8% e 7%, respec-
tivamente.

Além da inflação, o relató-
rio cita o Brasil como um
exemplo de país que teve fra-
co desempenho do investi-
mento privado, em meio a fal-
ta de infraestrutura, alta dos
salários e piora da confiança
dos empresários num ambien-
te de maior incerteza com as
decisões políticas tomadas
em Brasília.

O FMI nota que esse investi-
mento começou a se recupe-
rar no fim do ano passado e
deve ajudar a economia brasi-
leira a sair de uma expansão
de 0,9% em 2012 para 3% este
ano. Mesmo com significati-
vo estímulo monetário e fis-
cal, o documento destaca que
o crescimento se desacelerou
acentuadamente no Brasil,
mas caminha para a recupera-
ção em 2013.

Brasil atrai bancos estrangeiros, diz Tombini

FMI recomenda política
monetária flexível ao País
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Banco Central quer obrigar acionistas
e credores a ‘salvar’ bancos insolventes
Nova legislação vai permitir também o uso de recursos públicos para resgatar bancos que representem riscos para o sistema financeiro

Balanços de bancos
podem esconder
‘vulnerabilidades’

Eduardo Cucolo
Eduardo Rodrigues
Renata Veríssimo / BRASÍLIA

O Banco Central prepara um
projeto de lei sobre interven-
ções bancárias, que obriga
acionistas e grandes credo-
res a cobrir perdas e capitali-
zar bancos cuja insolvência
represente risco para o siste-
ma financeiro. A nova legisla-
ção também vai permitir o
uso de recursos públicos pa-
ra salvar bancos, o que está
proibido desde 2001.

A ajuda, no entanto, só pode
ocorrer depois que os acionis-
tas tenham usado seus recur-
sos no banco para tentar resol-
ver o problema. A proposta es-
tá em análise no governo e não
tem data para ser enviada ao
Congresso.

Segundo o BC, não se trata de
um novo Proer, o programa de
reestruturação do sistema fi-
nanceiro utilizado na década
de 1990 para socorrer institui-
ções como Bamerindus e Eco-
nômico. “O Proer não imputou
nenhuma perda a acionistas no

início. Eles perderam no final
do processo de liquidação. Ago-
ra é diferente. Na partida, você
já faz com que eles arquem com
a perda”, afirmou Maurício
Costa de Moura, da diretoria de
Organização do Sistema Finan-
ceiro do BC.

Um dos principais pontos da
nova proposta é a possibilidade
de usar o mecanismo conheci-
do como “bail-in” para intervir
em bancos em situação que re-
presente risco para o sistema
financeiro. O primeiro passo é
usar o valor dos papéis dos acio-
nistas para cobrir a perda do
banco. Se o valor não for sufi-
ciente, grandes credores (do-
nos de papéis de dívida subordi-
nada) podem ter seus títulos
convertidos em ações, que tam-
bém podem ser usados para co-
brir o rombo.

A terceira opção é usar o di-
nheiro de depositantes que não
esteja protegido pelo Fundo
Garantidor de Crédito (FGC),
que garante depósitos até R$
70 mil, valor que vai subir em
breve para R$ 250 mil, por depo-
sitante.

Liquidação. Segundo o BC, ho-
je não existe a conversão com-
pulsória de ações e títulos para
cobrir perdas logo no início do
processo. Quando o banco so-
fre intervenção, é feita venda de
ativos para cobrir perdas, e o

acionista só arca com o prejuízo
ao fim de um longo processo de
liquidação. No novo regime, o
objetivo é evitar a liquidação da
instituição ou de parte dela.

O uso de recursos públicos pa-
ra capitalizar o banco, o que é

chamado de “bail-out”, seria a
última hipótese. Essa é a opção
que foi usada nos últimos anos
para resgatar instituições finan-
ceiras nos Estados Unidos e na
Europa, onde governos se torna-
ram acionistas dos bancos.

Tanto o uso do “bail-in” co-
mo de recursos públicos só po-
de ocorrer em instituições que
apresentem risco sistêmico, se-
gundo entendimento do Conse-
lho Monetário Nacional
(CMN), que reúne o presidente
do BC e os ministros da Fazen-
da e do Planejamento. Bancos
de menor porte ou que possam
ser liquidados sem contaminar
o sistema vão para liquidação
extrajudicial.

Agilidade. Para o BC, a propos-
ta tem como objetivo ainda ace-
lerar o processo de liquidação
dos bancos, que hoje dura em
média nove anos, e reduzir con-
testações judiciais. Segundo o
presidente do BC, Alexandre
Tombini, a legislação atual so-
bre o assunto, de 1974, está defa-
sada e a instituição havia prepa-
rado uma proposta em 2008,
que acabou sendo refeita após a
crise iniciada naquele ano.

“Optamos por acompanhar e
participar da ampla discussão
internacional sobre o tema, e in-
corporar ao nosso anteprojeto
as lições aprendidas com a crise
financeira internacional de
2008 e todo o debate que ocor-
reu posteriormente”, afirmou.
“Incorporamos também lições
do nosso dia a dia vivenciadas
nos últimos dois anos”, disse,
referindo-se às intervenções re-
centes em instituições como o
Cruzeiro do Sul.

Projeto. Para Alexandre Tombini, atual legislação sobre o assunto, de 1974, está defasada

● Alternativa
O uso de recursos públicos para
capitalizar os bancos com proble-
mas, o chamado “bail-out”, seria
a última hipótese.

Documento do Fundo
destaca a alta da inflação
no Brasil e no Uruguai e
recomenda elevação dos
iuros quando necessário
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 maio 2013, Economia & Negócios, p. B4.
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