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O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) divulgou ontem uma
nota técnica avaliando o setor
financeiro brasileiro e o conjun-
to de medidas adotadas em
2010 para garantir a estabilida-
de do sistema. O documento foi
concluído em janeiro e traz sete
recomendações. Uma das su-
gestões é que o País crie um co-
mitê para monitorar o risco sis-
têmico e coordenar a reação a
crises. O comitê seria formado
por representantes do setor fi-
nanceiro.

Outra recomendação é que o
Brasil desenvolva modelos ana-
líticos avançados para avaliar o
risco sistêmico. O relatório tam-
bém propõe um índice de pre-
ços de moradia, com abrangên-
cia nacional. O documento do
FMI revela preocupação com a
alta de preços dos imóveis, que
tem sido rápida em algumas re-
giões metropolitanas, especial-
mente São Paulo e Rio. Em mé-
dia, o preço dos imóveis tem su-
bido cerca de 30% ao ano, mode-
rando um pouco em 2011, desta-
ca o relatório.

Sobre o sistema financeiro, o
documento destaca a concen-
tração do setor, sobretudo na
mão de grandes instituições lo-
cais, e a forte presença dos ban-
cos públicos no mercado de cré-
dito. A presença de instituições
estrangeiras, que representam
20% dos ativos, é considerada
baixa. O documento aponta
que o risco sistêmico é baixo,
mas o ambiente é desafiador.
Um dos riscos mencionados é
sobre a possibilidade de aumen-
to de inadimplência, em meio
ao forte crescimento do crédito
em anos recentes, que elevou

os níveis de endividamento das
famílias a níveis que devem ser
olhados com cuidado. O Brasil
está exposto às incertezas da
economia global e à volatilida-
de do fluxo de capital, mas as
grandes reservas internacio-
nais do País dão um “colchão”
significativo.

IOF. Na nota técnica, o FMI
avalia que o aumento do Impos-
to sobre Operações Financei-
ras (IOF) pelo Brasil, para con-
trolar os fluxos de capitais ao
País em 2009 e 2010 e evitar a
valorização excessiva do real,
foi eficiente no curto prazo em
relação a capitais específicos.
Mas a análise também mostra
que os investidores estrangei-
ros tentaram logo depois dos
anunciados aumentos do IOF
contornar a alta do tributo dire-
cionando suas aplicações a ou-
tros ativos e prazos diferentes.

O FMI faz uma avaliação de
algumas medidas, chamadas
macroprudenciais, adotadas a

partir do fim de 2009, mas so-
bretudo em 2010, quando o Bra-
sil teve grande entrada de recur-
sos externos de curto prazo. A
alta do IOF para os investimen-
tos estrangeiros na renda fixa e
ações foi uma dessas medidas.

O relatório aponta que a deci-
são do governo foi acertada na-
quele momento. O aumento do
tributo foi “largamente eficaz”,
mas a estratégia de colocar as
taxas do IOF em diferentes ati-
vos e com prazos diversos levou
os investidores a tentar burlar o
aumento direcionando os inves-
timentos a novas aplicações.

O estudo do FMI avalia os da-
dos até dezembro de 2012. Por
isso, as estatísticas de 2013 e a
mudança anunciada pelo gover-
no esta semana, que zera a alí-
quota do IOF na renda fixa, não
fazem parte da análise.

Para as medidas macropru-
denciais adotadas de 2009 a
2011, que incluem, além da alta
do IOF, aumento de reservas
exigidas dos bancos e mais capi-
tal para empréstimos ao consu-
mo, entre outras, o relatório do
FMI nota que ela foram efetivas
em cumprir os objetivos de cur-
to prazo. Medidas assim, no en-
tanto, só devem ser usadas den-
tro deste contexto de assegurar
estabilidade macroeconômica
e financeira, destaca o relatório
do Fundo.

FMI propõe que o Brasil crie
comitê para monitorar riscos
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Agência ameaça rebaixar nota de risco
do Brasil por piora de contas públicas

Ameaça. A perspectiva da Petrobrás também foi revista

Desempenho. A agência de classificação de risco Standard & Poor’s, primeira a elevar o País a grau de investimento, em 2008,
reviu a perspectiva da nota brasileira de estável para negativa, por causa do desempenho fraco do PIB e do aumento de gastos públicos
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Cinco anos após ser elevado à
categoria de grau de investi-
mento pelas agências de clas-
sificação de risco, o Brasil re-
cebeu um duro golpe. Primei-
ra a promover o País, em abril
de 2008, a Standard & Poor’s
também foi a primeira a redu-
zir a perspectiva positiva das
condições macroeconômicas
brasileiras, que saiu de “está-
vel” para “negativa”, por con-
ta do baixo crescimento e dos
gastos do governo.

É o primeiro passo na dire-
ção do rebaixamento da nota de
crédito do País, algo que pode
ocorrer ao longo dos próximos
dois anos, segundo a S&P.

A nota dada pelas agências de
rating funciona como um selo
de qualidade para o investidor
estrangeiro aplicar o seus recur-
sos no País. O movimento da
S&P acontece poucos dias de-
pois de o governo mudar a tribu-
tação sobre o capital externo pa-
ra trazer mais recursos para o
País. A decisão da S&P foi sus-

tentada, segundo comunicado
da agência, pelo baixo ritmo de
crescimento do PIB nos últi-
mos anos, aliado a uma política
de expansão do gasto público.
De acordo com a nota assinada
por Sebastian Briozzo, analista
de crédito da S&P, essa dinâmi-
ca recente do País resulta em
“sinais ambíguos” do governo,
que reduzem a confiança do in-
vestidor estrangeiro.

O mercado reagiu à notícia
com pessimismo e um sinal de
alerta quanto aos rumos da polí-
tica econômica brasileira. Ao
mesmo tempo, analistas desta-
caram na noite de ontem que o
movimento iniciado pela S&P
confirma, de certa forma, a per-
cepção dos investidores diante
da falta de dinamismo da ativi-
dade econômica brasileira.

A agência não deixou passar
despercebido o último resulta-
do do PIB trimestral, divulgado
na semana passada. Segundo da-
dos oficiais, a economia cres-
ceu apenas 0,6% entre o quarto
trimestre de 2012 e os primei-
ros três meses de 2013.

A agência destacou o fraco re-
sultado do consumo das famí-
lias neste período – um avanço
de apenas 0,1%. Até então, o PIB
brasileiro vinha sendo sustenta-
do justamente pela demanda
das famílias. Após crescer 2,7%
em 2011 e 0,9% em 2012, o pró-
prio governo trabalha, interna-
mente, com um avanço inferior
a 3%.

Investimentos. A Standard
&Poor’s citou, também, o de-
sempenho modesto das expor-
tações e o investimento decli-
nante do setor privado, apesar
das enormes necessidades de
melhorias logísticas no País.
“Os ratings também incorpo-
ram a dívida governamental e
as necessidades de refinancia-
mento relativamente grandes”,
disse Briozzo em seu relatório
publicado ontem.

Além disso, disse o analista,
“uma elevação substancial no
crédito por parte dos bancos
controlados pelo governo para
estimular a demanda domésti-
ca poderia apresentar proble-
mas de qualidade de ativos para
o sistema financeiro, especial-

mente em meio a um crescimen-
to do PIB continuamente fra-
co”.

O governo federal, no entan-
to, minimizou a notícia. Segun-
do o secretário de Política Eco-
nômica (SPE) do Ministério da
Fazenda, Márcio Holland, mu-

danças na perspectiva da nota
acontecem em função dos ci-
clos da economia. “Aconteceu
até com os Estados Unidos”,
exemplificou. Segundo Hol-
land, o Brasil tem tido um cresci-
mento acima da média dos de-
mais países do mundo no perío-
do pós-crise, incluindo os últi-
mos três anos.

Segundo ele, entre 2007 e
2012, a taxa média de crescimen-
to do Brasil foi de 3,7%, enquan-
to a dos outros países atingiu
3,3%. Em relação à política fis-
cal, o secretário disse que não
houve mudança e que ela conti-
nua mesma. “A política fiscal
continua como sempre. Não há
mudança nem na política fiscal
e nem na política econômica.”

A possibilidade de rebaixa-
mento de rating do Brasil tam-
bém atingiu duas das principais
empresas do País. As perspecti-
vas de crédito da Petrobrás e da
Eletrobrás também foram revis-
tas pela agência para “negati-
va”. No comunicado, a S&P des-
tacou que a necessidade de aju-
da estatal para a Eletrobrás é
“quase certa”, e “muito alta”, no
caso da Petrobrás.
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Receita. FMI, dirigido por Lagarde, fez sete recomendações

● Golpe
Em março, a agência Moody’s
rebaixou os ratings da Caixa, do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES) e de seu braço de parti-
cipações, o BNDESPar.

● Eficaz
Os técnicos do FMI fazem um
estudo econométrico e concluem
que o IOF foi eficaz em reduzir
os influxos de capital estrangeiro
para aplicações de curto prazo e
aumentar os de longo prazo.

Fundo mostra apreensão
com alta do preço de
imóveis e faz um alerta
para concentração
do sistema financeiro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




