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Finanças

Re g u l a ç ã o Mesa redonda na SEC discutiu modelo de remuneração em que empresas pagam pelo rating

Agências de risco sob pressão para mudar
KEYSTONE/LAURENT GILLIERON/AP

Para Douglas Peterson, presidente da S&P, sistema proposto por senadores americanos cria novos conflitos, além de ser caro e demorado para ser implementado

Sarah N. Lynch
Reuters, de Washington

Uma dupla de senadores ame-
ricanos de partidos diferentes es-
tá conclamando as autoridades
reguladoras do mercado de valo-
res mobiliários a agir rapida-
mente para mudar a maneira co-
mo as agências de avaliação de
crédito são remuneradas, uma
medida que segundo os dois le-
gisladores vai reduzir o tipo de
conflito que ajudou a alimentar a
crise financeira de 2007-2009.

Em discursos inflamados fei-
tos ontem durante uma mesa re-
donda aberta ao público na Secu-
rities and Exchange Commission
(SEC), Al Franken, democrata por
Minnesota, e Roger Wicker, repu-
blicano pelo Mississippi, acusa-
ram as três grandes agências de
avaliação de crédito de emitir
classificações fajutas e atribuí-
ram os problemas ao modelo de
pagamentos “issuer-pay ”, em
que as agências são pagas pelas
companhias que elas fazem a
avaliação de crédito.

Franken leu em voz alta trechos
de uma carta escrita por um eleitor
que perdeu suas poupanças para a
aposentadoria na crise financeira,
e também e-mails sugerindo que
alguns analistas da Standard & Po-
or ’s (S&P) sabiam que estavam
concedendo avaliações “A A A” para
produtos financeiros de alto risco
(conhecidos como “junk”, no jar-
gão do mercado).

“Os pacotes preponderantes das
três grandes agências de avaliação
de crédito podem ser resumidos
muito bem pelo e-mail de um fun-
cionário da S&P: ‘Vamos torcer pa-
ra estarem todos saudáveis e apo-
sentados quando esse castelo de
cartas cair’ ”, disse Franken.

A SEC vem se esforçando nos
últimos anos para implementar
um plano que resolva o proble-
ma do modelo “issuer-pay ” ado -
tado pela Moody ’s Investors Ser-
vice, Standard & Poor’s e Fitch
Ratings. Uma investigação ante-
rior do Congresso já havia con-
cluído que esse modelo levou as
agências a concederem classifi-
cações otimistas demais às hipo-
tecas subprime tóxicas que leva-
ram à crise. Mas as agências dis-
cordam desse ponto de vista e
afirmam que qualquer conflito
criado pela estrutura de remu-
neração pode ser facilmente ad-
m i n i s t r a d o.

Em 2010, durante a elabora-
ção da lei Dodd-Frank de refor-
ma financeira, Franken e Wicker
conseguiram algum apoio bi-
partidário no Senado americano
para uma cláusula que inutiliza-
ria o modelo de remuneração,
substituindo-o. A alternativa,
que ficou conhecida como
“emenda Franken”, exigiria a
criação de regras pela SEC e um
conselho independente encarre-
gado de atribuir avaliações a
produtos estruturados.

Mas a emenda acabou sendo
diluída demais e em vez disso a
lei passou a exigir que a SEC es-
tudasse primeiramente a ideia,
para depois adotar medidas que
ela julgasse adequada para pro-
teger os investidores. A SEC di-
vulgou o estudo encomendado
pelo Congresso no fim do ano
passado. Nele, não defendeu
uma abordagem específica e so-
licitou mais opiniões a respeito.

A mesa redonda de ontem,
que contou com mais de 25 es-
pecialistas das agências de ava-
liação de crédito, acadêmicos,
empresários, organizações sem

fins lucrativos e defensoras dos
direitos dos investidores e fir-
mas de advocacia, teve como ob-
jetivo servir de “o próximo pas-
s o” para a SEC enquanto ela ava-
lia suas opções.

A demora da SEC em tratar da
regulamentação para as agências
de avaliação de crédito desde a
crise vem frustrando alguns críti-
cos, incluindo os congressitas
Wicker e Franken. “Precisamos ir
além dos estudos no próximo
p a s s o”, disse Wicker à plateia.
“Apesar da paralisia frequente
em Washington, democratas e
republicanos concordam com a
necessidade de haver integrida-

de na indústria da avaliação de
risco de crédito”, acrescentou.

Mesmo assim, a proposta de
Franken e Wicker vem enfren-
tando uma grande reação das
três grandes agências, que man-
daram representantes à mesa re-
donda. “O sistema proposto po-
derá criar novos conflitos, além
de ser caro e demorado para a
implementação, provocando in-
certezas no mercado”, disse Dou-
glas Peterson, presidente da S&P.

Os críticos do plano Franken-
Wicker conclamaram a SEC a
considerar uma opção menos
drástica, afirmando que a comis-
são de valores mobiliários ameri-

cana deveria tentar ajustes às re-
gras já existentes, que até agora
não conseguiram motivar as
agências a realizar avaliações
não solicitadas.

Scott Garrett, republicano por
Nova Jersey, disse ontem acredi-
tar que o maior problema com as
avaliações durante a crise foi o fa-
to de que o governo basicamente
as endossou, embutindo-as em
numerosas regras e estatutos.

Uma cláusula separada da lei
Dodd-Frank exige que todas as au-
toridades reguladoras financeiras
excluam de suas regras as referên-
cias às avaliações, como as regras
para fundos de money market, que

proíbem investimentos em títulos
mais arriscados.

Até agora, houve pouco pro-
gresso, com as autoridades se es-
forçando para criar alternativas
para se medir a qualidade de cré-
dito. Garnett pediu à SEC que
conclua rapidamente, e em pri-
meiro lugar, essa cláusula da lei
Dodd-Frank, afirmando que a
abordagem de Franken e Wicker
está errada porque vai apenas
contribuir para a dependência
excessiva dos investidores das
avaliações de crédito. “Se você
contrata os serviços de uma agên-
cia de avaliação de crédito, isso é
um endosso tácito”, disse ele.
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Não há nada anormal no aumento
das operações compromissadas do
BC, afirmou o diretor de política
monetária da instituição, Aldo
Mendes. Essas transações, que
somam cerca de R$ 700 bilhões, são
um instrumento normal de
administração de liquidez, segundo o
diretor, quando questionado sobre o
tema após participar do Congresso

Anbima de Fundos de Investimento.
"É uma operação do dia a dia do BC.
O BC doa e toma recursos." Mendes
ressaltou que a dívida pública é
gerenciada por emissões primárias e
que a administração de liquidez do
sistema financeiro é feita por meio
de operações compromissadas. "E
essas coisas não se confundem",
destacou. (Silvia Rosa)

Investimento estrangeiro avança na AL
Murilo Rodrigues Alves
De Brasília

O fluxo de investimento es-
trangeiro direto (IED) para a
América Latina e o Caribe atingiu
o recorde de US$ 173,4 bilhões
no ano passado. O número, di-
vulgado ontem pela Comissão
Econômica para a América Lati-
na e o Caribe (Cepal), representa
alta de 6,7% em relação a 2011.

O Brasil continuou a ser o país
mais atrativo da região, com
37,65% dos ingressos. No entan-
to, a participação brasileira re-

cuou para o menor percentual
desde 2009, auge da crise inter-
nacional. Naquele ano, a fatia re-
cebida pelo país foi de 31,3%.

De acordo com o relatório, em
segundo lugar ficou o Chile, que
recebeu US$ 30,3 bilhões. O vo-
lume destinado ao país aumen-
tou 32% ante o ano anterior. Co-
lômbia (US$ 15,8 bilhões), Méxi-
co (12,7 bilhões) e Argentina
(US$ 12,6 bilhões) completam o
ranking dos cinco países da re-
gião que mais receberam inves-
timentos diretos. O México se
manteve na lista apesar de o flu-

xo de IED para o país ter recuado
35% no ano passado.

A Cepal não fez uma projeção
muito assertiva para este ano. De
acordo com o organismo das Na-
ções Unidas, os ingressos de IED na
região vão oscilar entre queda de
3% e alta de 7% frente a 2012.

A previsão da Cepal é que o
crescimento econômico de 3,5%
esperado para a América Latina e
o Caribe em 2013 garantirá o
reinvestimento de lucros, assim
como novos investimentos orien-
tados para os mercados internos
desses países. O organismo pon-

dera, por outro lado, que a recen-
te queda dos preços de alguns
produtos básicos pode moderar a
forte expansão do IED observada
no setor de recursos naturais nos
últimos anos. Porém, não há pre-
visão de que isso paralise os gran-
des projetos em andamento.

O Banco Central (BC) projeta
que o ingresso de investimentos
estrangeiros diretos no Brasil se-
rá de US$ 65 bilhões neste ano. Se
confirmado, será praticamente o
mesmo valor que entrou no país
por esse canal no ano passado
(US$ 65,3 bilhões).

Visa segue Mastercard e propõe cortar taxas na UE
Dow Jones Newswires, de Bruxelas

A Visa Europa propôs cortar
algumas das taxas que cobra pe-
lo uso de seus cartões, num movi-
mento que pode resolver uma
longa investigação antitruste dos
reguladores da União Europeia.

A Comissão Europeia informou
que a Visa Europa apresentou uma
proposta para limitar a chamada
taxa de intercâmbio (a fatia que re-
munera os bancos) para pagamen-
tos com cartão de crédito a 0,3% do
valor das transações, o que repre-
senta um corte de 40% a 60% nas

operações internacionais e nas do-
mésticas em dez países.

A companhia também vai ajus-
tar suas regras, permitindo que os
bancos apliquem taxas reduzidas
para transações internacionais —
compromisso que poderia levar a
“tarifas consideravelmente meno-
res”, segundo a comissão.

Nas próximas semanas, a auto-
ridade europeia vai pedir que
concorrentes, clientes e outras
partes interessadas comentem as
propostas da Visa. Se os planos
não levantarem preocupações
relevantes, serão transformados

em compromisso legal após um
mês, o que significa que a com-
panhia poderá ser multada se
não cumprir o combinado.

As taxas de intercâmbio são
cobradas nas transações com
cartões de consumidores na área
dos 27 países da União Europeia
(UE) mais Noruega, Islândia e
Liechtenstein. Uma taxa mais al-
ta dá aos bancos incentivo para
emitir cartões da bandeira em
vez de plásticos do concorrente.

As taxas fizeram com que re-
guladores antitruste da UE pres-
sionassem as principais compa-

nhias de cartões de crédito do
mundo durante anos, em meio a
esforços para reduzir os custos
para os consumidores e ampliar
a concorrência.

Em 2009, a Mastercard firmou
acordo para cortar suas taxas ao
mesmo nível proposto agora pe-
la Visa e ainda está sendo investi-
gada num caso à parte por ques-
tões relacionadas a tarifas.

A Comissão Europeia está tra-
balhando numa proposta legis-
lativa sobre tarifas bancárias,
mas ainda não está claro se have-
rá qualquer limite de taxas.

Provisão afeta resultado da GP Investimentos no trimestre
Vinícius Pinheiro
De São Paulo

A GP Investimentos registrou
prejuízo líquido de US$ 8,2 mi-
lhões no primeiro trimestre, ante
lucro de US$ 64,2 milhões no mes-
mo período de 2012. O resultado
nos primeiros três meses deste ano
foi afetado por uma provisão no
valor de US$ 24,5 milhões. A gesto-
ra consolida em seu balanço os nú-
meros proporcionais à sua partici-
pação acionária nas empresas.

No relatório que acompanha o
balanço trimestral, a GP informa
que reconheceu a provisão, que
não teve efeito no caixa, “para re-

fletir a melhor estimativa da di-
reção e de advogados externos
quanto a processos potenciais ou
reivindicações relacionados ao
curso normal do nosso negócio”.

Questionado durante teleconfe-
rência com analistas, o diretor fi-
nanceiro e de relações com investi-
dores da GP, Alvaro Lopes, afirmou
que não poderia dar mais detalhes
sobre as provisões a fim de prote-
ger o interesse dos acionistas.

As receitas da GP somaram
US$ 28,5 milhões no primeiro tri-
mestre, com queda de 62,2% na
comparação com igual período de
2012. A maior parte da diferença
vem da marcação a mercado dos

investimentos, sem efeito no caixa.
A gestora reconheceu no perío-

do um ganho de US$ 22,2 milhões
com a venda parcial de ações da
empresa de educação Estácio em
oferta pública feita no início do
ano. A maior parte dos recursos foi
reinvestida no aumento de capital
de US$ 21,3 milhões da Ebam,
companhia de agregados mine-
rais, o investimento mais recente
anunciado pela GP.

A geração de caixa (Ebitda)
agregada das empresas do portfó-
lio da gestora cresceu 35% nos três
primeiros meses deste ano em re-
lação a igual período de 2012, para
R$ 317 milhões. A receita total fi-

cou praticamente estável, com alta
de 1%, para R$ 2,555 bilhões.

No fundo imobiliário, a GP
anunciou 4 novos projetos. A
gestora também mudou a meto-
dologia de avaliação de oito pro-
jetos, de custo para fluxo de caixa
descontado, o que representou
um ganho de US$ 9,3 milhões.

O patrimônio líquido da gesto-
ra encerrou o mês de março em
US$ 551,8 milhões, com leve que-
da de 1,1% em relação a dezembro
de 2012. A posição de caixa da
companhia no fim do primeiro tri-
mestre era de US$ 322 milhões, aci-
ma do capital comprometido para
os fundos, de US$ 152,9 milhões.

Curtas

Leilão da Espanha
A Espanha vendeu, pela segun-

da vez neste ano, € 7 bilhões em
bônus de dez anos no mercado
primário de dívida externa, tendo
atraído demanda de € 21 bilhões
pelos papéis. O bônus saiu a
99,596% do valor de face e o
spread, a 2,78 pontos percentuais
sobre a taxa midswaps. O retorno
dos papéis ficou em 4,452%.

Morgan Stanley
Os acionistas do Morgan Stan-

ley aprovaram o plano de paga-
mento dos executivos do banco
referente a 2012, embora por uma
margem menor que no ano ante-

rior. No encontro anual dos acio-
nistas, ontem, 86,2% deles apoia-
ram o plano, um percentual infe-
rior ao de 94,8% visto para os pa-
gamentos de 2011.

S e g u ro s
A Superintendência de Seguros

Privados (Susep) anunciou que
aprovou mudanças nas regras pa-
ra a constituição de seguradoras,
resseguradoras locais, empresas
de capitalização e previdência, di-
minuindo o volume de documen-
tos necessários para a abertura
dessas empresas. A medida ainda
será analisada pelo Conselho Na-
cional de Seguros Privados (CNSP).
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2013, Finanças, p. C3.




