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A Dell tentará convencer seus 
acionistas a aprovar a oferta de 
compra de US$ 24,4 bilhões do 
seu fundador, Michael Dell, e da 
firma Silver Lake e dissuadi-los da 
proposta do investidor Carl Icahn 
e da firma Southeastern, segundo 
documentos enviados ontem aos 
reguladores. O conselho da fabri-
cante americana de PCs diz que 
a proposta alternativa precisaria 
de mais US$ 4 bilhões em finan-
ciamento para ser viável. Icahn e 
a Southeastern não estavam dis-
poníveis para comentar.

A Xerox anunciou, sem revelar 
valores, a compra da LearnSome-
thing, empresa de software dos 
EUA que fornece dados setoriais 
e programas educacionais para 
85% das redes americanas de 
farmácias. A aquisição é parte da 
estratégia da Xerox de se tornar 
uma companhia de serviços.

A montadora sueca Volvo apre-
sentou ontem sua nova fábrica 
na China, que tem capacidade 
para 120.000 veículos por ano e 
deve iniciar a produção no fim de 
2013. A chinesa Geely, que com-
prou a Volvo da Ford em 2010, 
quer reviver a marca Volvo a par-
tir do foco no mercado chinês. 

O governo dos EUA anunciou 
que venderá 30 milhões de ações 
da GM, acelerando sua saída da 
montadora que resgatou na crise 
financeira e da qual tem ainda 
242 milhões de ações, ou16%. Um 
fundo de aposentados do setor 
automotivo também venderá 20 
milhões de ações, elevando a 50 
milhões a oferta, que coincide 
com a volta da GM ao índice S&P 
500, após o pregão de hoje.

A Monsanto, gigante da biotec-
nologia dos EUA, informou que 
pode ter sido sabotagem a causa 
do aparecimento, numa planta-
ção do Estado americano do Ore-
gon, de sementes de trigo geneti-
camente modificadas de uso não 
autorizado. A empresa afirmou 
que seus testes indicam que se 
trata de um incidente isolado.

A Comissão Europeia deve pro-
por uma lei que coloca a taxa de 
juros do mercado interbancário 
de Londres, a Libor, e outras taxas 
de referência sob supervisão 
direta dos reguladores do bloco 
em vez dos governos nacionais, 
disse ontem Michel Barnier, 
comissário de serviços e mercado 
interno da UE. A Libor foi objeto 
de um escândalo de manipulação 
que veio à tona em 2012.

A Globalfoundries, fabricante 
de chips por encomenda sediada 
no Vale do Silício, vai investir 
US$ 4,5 bilhões para aumentar a 
capacidade de suas fábricas este 
ano na Alemanha e EUA, numa 
preparação para o aumento da 
demanda por chips usados em 
celulares de baixo custo, disse 
ontem seu diretor-presidente, 
Ajit Manocha, ao WSJ.

A SEC, comissão de valores 
mobiliários dos EUA, propôs 
ontem um pacote de regras mais 
rígidas para o setor de fundos 
mútuos do país, que movimenta 
US$ 2,6 trilhões. As regras focam 
nos fundos do tipo “prime”, 
que investem em dívidas cor-
porativas de curto prazo e são 
considerados mais arriscados e 
propensos a grandes retiradas 
em momentos de pânico.

REGIONAL

A ação da YPF, petrolífera esta-
tal argentina, subiu 2,2% ontem 
ajudada por notícia divulgada na 
noite de terça-feira de que a Corte 
Suprema do país revogou um 
embargo de US$ 19 bilhões em 
ativos e lucro futuro da subidiária 
local da Chevron relacionado a 
uma disputa legal entre a petro-
lífera americana e indígenas no 
Equador. Isso libera a Chevron a 
investir num projeto de petróleo 
de xisto na Argentina com a YPF. 

O PIB do Peru deve crescer a 
uma taxa superior a 6% nos pró-
ximos trimestres devido à forte 
demanda interna, disse o ministro 
da Fazenda, Luis Miguel Castilla. 

A Colômbia teve aumento de 
8,3% na sua produção de petróleo 
em maio ante um ano antes, para 
1,01 milhão de barris por dia.

A atividade econômica do Chile, 
medida pelo índice Imacec, cres-
ceu 4,4% em abril ante o mesmo 
mês de 2012, divulgou o BC. O 
resultado, abaixo do previsto 
por analistas, foi afetado em 
parte por greves nos setores de 
portos e mineração.

A Petroperu, petrolífera esta-
tal peruana, informou que vai 
começar em julho o projeto 
de modernização da refinaria 
Talara, de US$ 2,7 bilhões.

A OGX, petrolífera do grupo do 
empresário Eike Batista, divul-
gou que sua produção de petró-
leo e gás natural subiu 30,9% 
em maio ante abril, para 18.200 
barris de petróleo por dia. A 
produção de abril foi afetada 
por interrupções para a manu-
tenção em um poço da empresa. 

Katy Burne
The Wall Street Journal

Os investidores estão nova-
mente clamando por um inves-
timento de alto risco, acusado 
de ter ajudado a desencadear a 
crise financeira: o CDO sintético.

Em um sinal de como Wall 
Street está tentando satisfazer 
a voraz demanda por retornos 
mais altos em meio a taxas de 
juros baixíssimas, os bancos J.P. 
Morgan Chase & Co. e Morgan 
Stanley em Londres estão se pre-
parando para montar as chama-
das obrigações de dívida colate-
rizadas sintéticas, ou CDOs.

Os novos CDOs oferecem a 
investidores a possibilidade de 
apostar no potencial de crédito 
de uma cesta de empresas. Os 
CDOs básicos agrupam títulos 
de dívida e oferecem aos investi-
dores uma fatia desse conjunto 
de ativos em vez dos títulos dire-
tamente, uma espécie de contra-
to de derivativos com os títulos 
que funciona como um seguro.

Assim como seus antecessores 
da época da crise, os novos CDOs 
podem ser fatiados em diferen-
tes níveis e retornos. Investidores 
que querem a chance de obter os 
mais altos retornos têm de com-
prar a parcela de maior risco.

Enquanto de certa forma eles 
disseminem risco, os CDOs sin-
téticos também podem multi-
plicar o estrago financeiro se as 
companhias não honrarem o 
pagamento das suas dívidas.

Durante a crise, os CDOs atre-
lados a hipotecas não pagas cau-
saram perdas que se espalharam 
mundo afora. Seu impacto catas-
trófico foi denunciado por legis-

ladores e o mercado de todo tipo 
de instrumento financeiro alta-
mente estruturado evaporou.

Alguns detalhes dos negócios 
que estão sendo elaborados pelo 
J.P. Morgan e o Morgan Stanley 
não são claros, incluindo a dimen-
são dos CDOs e quais firmas de 
investimento manifestaram inte-
resse na compra desses produtos. 
Os bancos não comentaram.

Recentemente, alguns investi-
dores institucionais abordaram 
os dois bancos em Londres para 
pedir se eles poderiam combinar 
os CDOs sintéticos, segundo pes-
soas a par das conversas.

O J.P. Morgan e o Morgan Stan-
ley estão agora tentando buscar 
mais investidores e compradores 
para esses instrumentos financei-
ros, disse uma pessoa que a par da 
situação. Os bancos provavelmen-
te só levarão adiante a criação dos 
CDOs se tiverem a garantia de que 
um número suficiente de investi-
dores comprará o produto.

Não se espera que o J.P. Mor-
gan e o Morgan Stanley invistam 
eles mesmos nesses novos CDOs 
devido às regras pós-crise que 
exigem que os bancos reservem 
grandes quantidades de capital 
para o caso de possíveis perdas 
com esse tipo de investimento.

O interesse de potenciais inves-
tidores nesses instrumentos mos-
tra que a demanda por altos retor-

nos é grande, diz Brian Reynolds, 
estrategista-chefe de mercado da 
corretora Rosenblatt Securities 
Inc. “Wall Street vai criar novas 
estruturas, mais complexas e 
mais arriscadas para satisfazer 
essa demanda”, diz ele.

Em 2007, ano em que essas 
operações bateram recorde, as 
empresas financeiras emitiram 
US$ 634 bilhões em CDOs sinté-
ticos, segundo a firma de dados 
Creditflux. O volume caiu para 
US$ 98 bilhões em 2009. Desde 
então, alguns fundos de hedge e 
bancos têm trabalhado conjun-
tamente para agrupar derivativos 
em operações sob medida, mas 
esses negócios privados têm sido 
com frequência pequenos e não 
passam pela avaliação de firmas 
de classificação de risco.

O Citigroup Inc. está vendendo 
um CDO que tem uma meta dife-
rente e usa derivativos vincula-
dos à carteira de empréstimos do 
banco para empresas de transpor-

te. Mas esse negócio, de cerca de 
US$ 500 milhões e que está sendo 
lançado apenas fora dos EUA, 
não é estimulado pela demanda 
do investidor por maiores retor-
nos. A motivação é o plano do 
Citigroup de criar espaço no seu 
balanço para novos empréstimos 
e manter menos capital como 
segurança no caso de perdas 
potenciais com os empréstimos 
para o setor de transporte, disse 
uma pessoa a par da transação.

Os investidores no negó-
cio  estarão sujeitos a algumas 
perdas. Em troca, espera-se 
um retorno anual entre 13% e 
15%, segundo uma pessoa com 
conhecimento da operação. O 
Citigroup não quis comentar.

Os esforços para fazer os negó-
cios vingarem mostram que 
bancos e investidores que foram 
vítimas dos CDOs na crise finan-
ceira estão esquecendo as más 
recordações em nome de mais 
retornos. Em mercados que vão 
de títulos lastreados em hipo-
tecas comerciais a títulos de 
dívida com grau especulativo, 
os chamados “junk bonds”, os 
investidores parecem dispostos 
a comprar até mesmo os investi-
mentos mais arriscados, alguns 
dos quais hoje oferecem ganhos 
superiores a 20% ao ano.

Os investidores estão corren-
do em direção a títulos atrelados 
a dívidas corporativas, as cha-
madas obrigações garantidas 
por empréstimos, ou CLOs. Só 
este ano, mais de US$ 35 bilhões 
foram vendidos em CLOs nos 
EUA, enquanto a emissão na 
Europa foi de pelo menos US$ 2 
bilhões, segundo o Royal Bank of 
Scotland Group PLC.

Vilão da crise financeira está de volta
Ativos arriscados
CDOs lastreados em derivativos

Emissão anual de obrigações de 
dívida colateralizada, em US$ bi

Fonte: Creditflux The Wall Street Journal
Nota: As emissões desde 2009 têm sido mínimas
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Matt Day
The Wall Street Journal

Companhias que transformam 
o cobre em fios, hastes e tubos 
estão pagando tarifas recorde 
para garantir o fornecimento 
do metal. O preço para a entre-
ga imediata de uma tonelada de 
cobre nos Estados Unidos chegou 
a US$ 198, um aumento de 40% 
nos últimos dois meses, segundo 
a Platts, firma que publica preços 
de commodities. Este é o valor 
mais alto registrado nos arquivos 
eletrônicos da Platts desde 1979. 

A tarifa se soma ao preço de 
US$ 7.300 por tonelada de cobre,  
cotaçào atual na Bolsa de Metais 
de Londres (LME), preço esse que 
já subiu 4% este mês.

Os fabricantes de fios de cobre 
e conexões para canos geralmen-
te repassam para os seus clientes 
as crescentes tarifas de entrega. 
Essas firmas, por sua vez, levam 
em consideração o custo do metal 
ao precificar seus produtos, ou 
seja, a tarifa de entrega influencia 
na definição do preço que o con-
sumidor final paga por uma nova 
lâmpada ou máquina de lavar. 

O volume de cobre nos arma-
zéns da LME aumentou 92% neste 
ano, segundo dados da bolsa. 
Ela licencia mais de 700 arma-
zéns, que constituem a principal 
reserva de emergência do metal. 
Os armazéns formam o principal 
depósito que abastece o mercado 
à vista do cobre, ou seja, o supri-
mento que não está atrelado a 
contratos de longo prazo entre 
produtores e consumidores. 

Duas negociadoras de commo-
dities, a Glencore Xstrata PLC e a 
Trafigura Beheer BV, acumularam 
a maior parte do metal porque 
pagaram mais que outros poten-
ciais compradores no mercado à 
vista, segundo operadores. 

Tradings de commodities têm 
um incentivo para manter os 
seus galpões cheios porque elas 
cobram aluguel para armaze-
nar metais em nome de grandes 
comerciantes e consumidores, 
ainda que isso imponha obstácu-
los logísticos para os comprado-
res em busca do metal.

Tarifas para entrega de 
cobre afligem indústrias

Leia artigo completo no site

Matina Stevis e Ian Taley
The Wall Street Journal,  
de Bruxelas

O Fundo Monetário Interna-
cional admitiu ter cometido 
grandes erros ao longo dos últi-
mos três anos na forma como 
conduziu o resgate financeiro 
da Grécia, a primeira faísca da 
crise de dívida que se espalhou 
pela Europa.

Em um documento interno, 
marcado como “estritamente 
confidencial”, o FMI informou 
que subestimou  o dano que 
suas prescrições de austeridade 
podiam causar na economia da 
Grécia, que está há seis anos ato-
lada numa recessão.

Mas o fundo também desta-
cou que a resposta à crise, coor-
denada com a União Europeia, 
permitiu ganhar tempo e limitar 
as consequências para o resto da 
zona do euro.

O FMI admitiu ter ignorado 
suas próprias regras para fazer 
com que a crescente dívida da 
Grécia parecesse sustentável e 
que, em retrospecto, o país não 
se enquadrava em três dos qua-
tro critérios necessários para se 
qualificar para receber ajuda.

Uma versão do documento, 
preparado pela equipe do FMI, 
foi divulgada publicamente 
ontem, depois de uma reporta-
gem do The Wall Street Journal 
sobre o relatório.

Ao longo dos últimos três 
anos, algumas das principais 
autoridades do FMI, incluindo a 
atual diretora-gerente, Christine 
Lagarde, disseram repetidamen-
te que o nível de dívida do país 
era “sustentável” —  com a pos-
sibilidade de ser paga integral-
mente e no prazo.

Mas o documento descreve as 
incertezas em torno do resgate 
da Grécia como “tão significati-
vas que a equipe foi incapaz de 
comprovar que a dívida pública 
tinha alta probabilidade de ser 
sustentável”.

Dois ex-funcionários do FMI 
disseram que o principal advo-
gado do fundo, Sean Hagan, 
alertou repetidamente em mea-
dos de 2010 que o programa 
grego estava bem próximo de 
violar as regras da instituição.

O FMI mudou regras em 2010 

para permitir “um acesso excep-
cional” para suas linhas de crédi-
to  ou empréstimos muito maio-
res do que o normal.

Em retrospectiva, o que acon-
teceu, “é que nem todos os crité-
rios de acesso excepcional [para 
assistência] da época foram 
cumpridos”, disse Lagarde em 
uma entrevista. “Mas havia uma 
necessidade premente de apoio 
no momento”, disse. Se o FMI 
não tivesse alterado suas regras”, 
provavelmente não haveria res-
gate do FMI naquela época.”

Ela disse que a revisão feita 
pelo fundo “provavelmente vai 
nos levar a reavaliar as exceções 
aos critérios de acesso excepcio-
nal” e “certamente nos levará a 
calibrar melhor como trabalha-
mos com contratos de financia-
mento regionais.”

O documento admite que o FMI 
foi otimista demais com relação 
às perspectivas do governo grego 
de voltar a se financiar no merca-
do e à sua habilidade política de 
cumprir as condições impostas 
pelo programa de resgate.

O documento é o mais impor-
tante de uma série de análises do 
FMI durante os últimos meses 
que tenta avaliar o envolvimento 
da instituição na crise financeira 
da zona do euro. 

O documento sugere que o 
maior beneficiário do resgate 
de 2010 não foi tanto a Grécia, 
mas a zona do euro. Ele descreve 
o resgate como uma operação 
que “deu à área do euro tempo 
para construir uma rede de 
segurança para proteger outros 
membros vulneráveis e evitar 
efeitos potencialmente severos 
na economia global”.

O FMI uniu forças com a 
Comissão Europeia e o Banco 
Central Europeu em 2010, for-
mando a chamada troica, para 
gerenciar o primeiro resgate da 
Grécia, de 110 bilhões de euros 
(US$ 143 bilhões) — um dos 
maiores resgates internacionais 
de todos os tempos.

Os três continuaram a dar 
andamento ao segundo resga-
te do país, concedido em 2012. 
Além da Grécia, a troica está 
gerenciando ainda os resgates da 
Irlanda, de Portugal e do Chipre.

Embora o fundo venha redu-
zindo seus compromissos finan-
ceiros com as economias da zona 
do euro, ele injetou um total 
de US$ 47 bilhões na Grécia, o 
maior empréstimo já concedido 
pelo FMI proporcionalmente ao 
tamanho da economia do país.

O fundo criticou o atraso na 
reestruturação da gigantesca 

dívida da Grécia, que finalmen-
te ocorreu em maio de 2012, 
dois anos após o resgate inicial. 
Mas admitiu que reduzi-la antes 
desse prazo era “politicamente 
difícil” devido à resistência de 
alguns países da zona do euro 
cujos bancos detinham muitos 
títulos de dívida da Grécia.

O FMI também informou que a 
sua própria análise sobre a evolu-
ção futura da dívida estava errada 
“por uma ampla margem”. 

No relatório, o fundo reco-
mendou que os credores euro-
peus da Grécia acelerem o alívio 
de dívida do país.  

Autoridades da zona do euro 
haviam se comprometido a dimi-
nuir o valor da dívida grega se 
Atenas cumprir os cortes no orça-
mento, aumento na arrecadação 
e reestruturação econômica pro-
metidos. A meta do programa é 
reduzir a dívida para 124% do 
PIB até 2020 e substancialmente 
menos que 110% até 2022, de um 
pico de 175% neste ano.

Mas o FMI diz que há dúvidas 
sobre a capacidade da Grécia de 
pagar suas obrigações se conti-
nuar com níveis insustentáveis 
de dívida pelos próximos anos.

O ministério da Fazenda da 
Grécia e a Comissão Europeia não 
quiseram comentar o relatório.

FMI admite ter cometido sérios 
erros no resgate da Grécia

Cegos protestam pelo corte de benefícios previdenciários por invalidez em frente ao Parlamento grego, em Atenas
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CDOs de alto risco 
atraem novamente 
investidor que 
busca mais retorno
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Text Box
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