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Finanças

Ag e n d a

Fórum de crédito
Especialistas do mercado de

crédito se reúnem no Fórum Go-
On, evento gratuito, para debater
os rumos da economia, crédito e
inadimplência no país. Dentre os
destaques estão Flávio Calife
(Boa Vista Serviços –SCPC), Ulis-
ses Ruiz de Gamboa (Associação
Comercial de SP), Fernando Man-
fio (presidente da GoOn), Victor
Loyola (Citibank) e o economista
Alexandre Rands.

I n d i c a d o re s

� Hoje
� O IBGE divulga a Pesquisa
Mensal de Emprego de abril
� O Banco Central divulga a no-
ta de mercado aberto de abril
� A CNI divulga a sondagem da
indústria de construção
� No Reino Unido, saem dados
preliminares de PIB do primeiro
trimestre
Fontes: BC, Tesouro, FGV, LCA
E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Taxa financeira
afetará captação
de governos
Rebecca Christie e Jim Brunsden
B l o o m b e rg

Gestores de dívidas na UE disse-
ram que os atuais planos para tri-
butar operações envolvendo bô-
nus soberanos no mercado secun-
dário e de derivativos vão prejudi-
car a captação dos governos.

O comissário de Impostos da
UE, Algirdas Semeta, pretende que
o imposto sobre transações finan-
ceiras entre em vigor em 2014. O
tributo poderia ser recolhido in-
ternacionalmente pela França,
Alemanha e outros nove países da
UE, incluindo a Bélgica, que até
agora assinaram a proposta.

Em resposta aos receios de que o
imposto afetaria as recompras, a
Comissão Europeia (CE) indica
que o plano “não vai reduzir a atra-
tividade de outros valores mobiliá-
rios comparáveis”.

O informe da CE propõe que os
países considerem acordos de re-
compra dentro do imposto me-
nor, a incidir sobre derivativos, em
vez do maior, referente às negocia-
ções com bônus e ações. Também
recomendou que não se aplique o
imposto menor nas operações
com dívidas soberanas no secun-
dário, argumentando que isso afe-
taria a receita dos governos.

A UE tenta solucionar o que vê
como uma “colcha de retalhos” de
impostos. Também quer controlar
as operações especulativas, que
acredita terem exacerbado a crise
financeira. O plano cobraria 0,1%
das transações com bônus e ações
e 0,01% nas operações com deriva-
tivos, com algumas exceções para
vendas no mercado primário e pa-

ra operações com o BCE.
A CE resiste aos pedidos para es-

treitar a abrangência da proposta
tributária, mesmo no que se refere
a bônus de governos ou outras ati-
vidades do setor oficial. A CE esti-
ma que qualquer aumento no cus-
to de captação seria compensado
pela receita levantada.

Informe do Banco Europeu de
Investimento (BEI) recomenda
isentar do imposto todas as transa-
ções com bônus soberanos. A insti-
tuição estima que terá de absorver
até € 1,65 bilhão em custos extras
sob a proposta. A taxa, da forma
como proposta, elevaria o custo de
financiamento do BEI e tornaria
suas operações de hedge mais ca-
ras. O banco calcula que o impacto
seria de 11 a 32 pontos-base na
precificação dos empréstimos da
instituição, que financia projetos
de infraestrutura internacionais e
pequenas empresas.

“Isso representaria um aumento
material da margem média aplica-
da aos clientes do BEI, em um mo-
mento no qual o grupo vem sendo
abordado pelos países-membros
para estimular o crescimento por
meio de aumentos nos volumes de
empréstimo em condições compe-
titivas”, segundo o documento.

Líderes da UE apontam o BEI co-
mo uma das principais ferramen-
tas para aumentar o financiamen-
to a projetos de eficiência energéti-
ca. O presidente do BCE, Mario
Draghi, considera o banco como
um dos principais canais para des-
travar o crédito a pequenas e mé-
dias empresas, cujo acesso a finan-
ciamento ficou gravemente preju-
dicado com a cris na região.

Data: 23 e 24 de maio
Horário: 9h às 18h30
Local:Rua Quatá, no 1072, SP
Informações: (11) 3032.3108

relacionamento@go -
on-risk.com.br

Varejo farmacêutico
A rede de Farmácias Pague Me-

nos realiza a 3a edição do Fórum
de Varejo Farmacêutico 2013, no
Nordeste. Com a proposta de de-
bater as estratégias do setor, o

evento reunirá mais de 400 execu-
tivos, entre eles, presidentes e dire-
tores dos maiores laboratórios do
país. Estará presente também no
evento Sérgio Mena Barreto, presi-
dente da Associação Brasileira de
Redes de Farmácias de Drogarias
(Abrafarma).

Data: 24 de maio
Horário: 13h30
Local: Avenida Washington

Soares, s/no , Ceará
Informações: Beatriz Fialho

(85) 3255-5414

Crise Dificuldade de acordo entre governos e credores preocupa fundo

FMI estuda reformular
pacotes de ajuda a países
Robin Harding e
Robin Wigglesworth
Financial Times

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) estuda mudar o tra-
tamento dado às reestruturações
da dívida soberana após um pe-
ríodo turbulento que abalou a
correlação de forças entre os go-
vernos e seus credores.

Segundo autoridades interna-
cionais familiarizadas com as de-
liberações do FMI, o fundo está
primordialmente preocupado
com a tendência dos países de
adiar reestruturações — e tam-
bém com as dificuldades em con-
seguir que detentores de bônus
firmem acordos.

O trabalho do FMI, discutido
em estudo apreciado em reunião
do conselho executivo realizada
na segunda-feira, é sua primeira
tentativa de alto nível de enfren-

tar a questão desde o fracasso
dos esforços destinados a criar
um mecanismo de reestrutura-
ção da dívida soberana, dez anos
atrás. Levanta a perspectiva de se-
rem instauradas grandes mu-
danças no tratamento dado aos
detentores privados de bônus. O
FMI preferiu não comentar.

A Grécia impôs uma reestrutu-
ração aos detentores domésticos
de bônus anos após o início de
sua crise da dívida, enquanto
muitos credores internacionais,
entre os quais fundos de hedge,
foram plenamente ressarcidos.
As preocupações em torno da in-
tegridade do atual sistema foram
exacerbadas pela derrota judi-
cial imposta à Argentina pelos
fundos de hedge com relação à
sua reestruturação de 2001.

Uma autoridade do G-20 disse
que o estudo do FMI, que deverá
ser publicado ainda nesta sema-

na, é uma “saída tática” que ape-
nas acarretará mudança se for
respaldada pelos Estados Uni-
dos e pelos países europeus. Ou-
tra fonte disse que o FMI — e sua
diretora-executiva, Christine La-
garde — quer reafirmar seu pa-
pel na reestruturação das dívi-
das soberanas.

As autoridades disseram que
não há planos de adotar novos
mecanismos legais ou de alterar
o estatuto do FMI. As discussões
estariam concentradas nas pró-
prias políticas do fundo e em co-
mo tornar os contratos de dívi-
das soberanas mais sólidos.

“A equipe do FMI não quer,
normalmente, sugerir nada arro-
jado demais”, disse Lee Buchheit,
um dos sócios do escritório de
advocacia Cleary Gottlieb e asses-
sor de países endividados. “Mas
há vontade política suficiente se
acumulando agora, a partir de

uma combinação entre a crise
europeia e o contencioso argen-
tino, que reencaminhou o assun-
to à ordem do dia.”

O FMI está preocupado com a
possibilidade de seus próprios
empréstimos serem parte do
problema, já que as reestrutura-
ções só ocorrem depois que o
fundo se recusa a continuar em-
prestando sem o dispêndio de
algum esforço por parte do país
beneficiado. Quando os países
perdem acesso aos mercados e
os programas do FMI substi-
tuem títulos de dívida privados,
sobram menos papéis para uma
eventual reestruturação.

Uma das alternativas é pedir
aos credores que aceitem uma
pequena reformulação dos pra-
zos de seus títulos num estágio
mais adiantado do processo de
concessão de empréstimo
do FMI.

sucesso, com offices no tamanho ideal para diversas
necessidades. Os espaços variam de 63m² a 192m² (2
a 5 vagas) e amplas lajes corporativas de até 1.200m².

QUALIDADE DE CONSTRUÇÃO ADOLPHO LINDENBERG.
Em seus 58 anos de atuação, a Construtora Adolpho
Lindenberg entregou cerca de 500 empreendimentos
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INFORME PUBLICITÁRIO

Localização estratégica, o ponto chave dos negócios em São Paulo.

B R E V E L A N Ç A M E N T O

Financiamento: Incorporação: Incorporação e Construção:Intermediações:

CONTINUAÇÃO DA RUA TUTÓIA, ESQUINA COM A RUA PELOTAS.
RUA DR. AMÂNCIO DE CARVALHO, 182 (11) 2533-0941 / 0942 www.winworkibirapuera.com.br

OFFICES de 63m² a 192m² OPEN MALLLAJES até 1.200m²

O Win Work Ibirapuera é um moderno e sofisticado
empreendimento comercial próximo de todos os cen-
tros de negócios, além de estar a 600m de um dos
mais belos cartões postais da cidade, o Parque do Ibi-
rapuera. Localizado na rua Dr. Amâncio de Carvalho
(continuação da rua Tutóia), esquina com a rua Pelo-
tas, se destaca em área nobre da Vila Mariana. Está
cercado por bairros residenciais, também prestigiados
comoVilaNovaConceiçãoeJardins, facilitandoo trans-
porte do alto escalão executivo, médicos, advogados
e profissionais liberais que buscam ter sua empresa
perto de casa. O acesso à av. 23 de Maio e a proximidade
à Paulista também garantem mobilidade para os de-
mais pontos da cidade. Seja para investir ou para mon-
tar uma empresa, oWinWork Ibirapuera é garantia de

a mais de 5 mil clientes em todo o Brasil, sobretudo
nos melhores bairros da cidade de São Paulo. Unindo
requinte e bom gosto, os melhores terrenos e os proje-
tos mais belos, a Adolpho Lindenberg tem sua marca
na história da arquitetura nacional.
A qualidade e durabilidade de seus empreendimentos
e a reputação de sua marca, única, desejada e respei-
tada, também transformaram os produtos Lindenberg
em um excelente investimento com elevado potencial
de valorização.

VISITE O STAND DE VENDAS
E CONHEÇA O MAIS NOVO
E PROMISSOR EMPREENDIMENTO
ADOLPHO LINDENBERG.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Finanças, p. C12.




