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O Brasil está se distanciando cada
vez mais de seus vizinhos, quan-
do o assunto é risco país. De janei-
ro de 2007 até dezembro do ano
passado, os credit default swaps
brasileiros — papéis que prote-
gem os investidores contra calote
e são usados como hedge dos títu-
los do Tesouro — andavam em li-
nha com os títulos do Peru, Co-
lômbia, Chile e México. Em janei-
ro, no entanto, esse cenário mu-
dou. O spread entre os indicado-
res apresentou saltos de até 50
pontos, especialmente, em maio
e junho, de acordo com dados da
Tendências Consultoria obtidos
com exclusividade pelo Brasil
Econômico. Com isso, os papéis
brasileiros, que já eram mais ca-
ros do que os dos pares latino-
americanos, passaram a apresen-
tar valores ainda mais altos.

“O que pautou essa abertura
das curvas foi a diferença na con-
dução da economia. O país está fi-
cando mais parecido com a Ar-
gentina , o que aumenta a impre-

visibilidade e afugenta os investi-
dores. Porém, não há questiona-
mentos sobre a solvência do Bra-
sil”, comenta o economista Sil-
vio Campos Neto.

Somente neste mês, o custo pa-
ra proteger a dívida brasileira con-
tra default por cinco anos aumen-
tou 33 pontos-base, quase duas ve-
zes mais que o da China e também
superior ao da Rússia, segundo a
Bloomberg. A mais recente escala-
da de preços começou com a revi-
são da nota de risco brasileira pela
Standard & Poor’s (S&P). No en-
tanto, na última semana, houve
uma retração de 16,92% nos pa-
péis. “A queda não é significativa,
porque os CDS são bastante volá-
teis. A tendência ainda é de alta”,
comenta. No ano, os papéis estão
subindo quase 40%, segundo da-
dos da Thomson Reuters. O EMBI
Global, índice calculado pelo JP
Morgan, aponta para o mesmo ca-
minho. Ontem, caiu em cinco pon-
tos-base — para 215 pontos-base
— o rendimento adicional exigido
pelos investidores para deter títu-
los do governo brasileiro em dólar
em vez de títulosdo Tesouro ameri-
cano, de acordo com a Bloomberg.

Na contramão, estão os CDS
americanos que praticamente não
viram mudanças nas curvas de
preço, mesmo com as declarações
do presidente do banco central
(Federal Reserve), Ben Bernanke,
de que pode reduzir as compras
mensais de títulos do governo.

“A economia está reagindo.
Em breve, vão alterar a política
monetária, inclusive, aumentan-
do juros. O Brasil não vai conse-
guir se descolar desse cenário —
tanto é que o dólar está subindo

contra todas as moedas”, diz o
consultor da Tendências. Ontem,
a divisa americana voltou a subir
ante o real apesar das ações do BC.
Com isso, o dólar renovou as máxi-
mas dos últimos quatro anos, com
os investidores ansiosos sobre a
decisão do Fed, esperada para ho-
je, sobre a política de afrouxamen-
to monetário.

A alta da moeda americana e a
queda da bolsa também são refle-
xos da fuga dos investidores es-
trangeiros para ativos mais segu-
ros. Foi neste cenário mais adver-
so que Odebrecht e Minerva anun-
ciaram o adiamento de captação
externa. “O apetite pelo crédito
do Minerva era muito alto, mas
por causa do momento de maior
volatilidade do mercado e de aver-
são ao risco, o negócio provavel-
mente sairia mais caro”, disse Fer-
nando Galletti, presidente da
companhia, em entrevista à
Bloomberg. “Não é só falta de ape-
tite dos investidores. O risco cam-
bial está maior. Se as empresas
vão captar lá fora, precisam fazer
hedge e isso pode fazer com que
os custos da operação não com-
pensem”, diz Neto.

A presidente Dilma Rousseff
pretende atingir a meta orça-
mentária vendendo títulos
que, segundo ela, não vão au-
mentar o endividamento do
país. A emissão de papéis do Te-
souro pode atingir até US$ 14,8
bilhões, que é o total de recei-
tas, que deve entrar nos cofres
da União até 2023, da usina de
Itaipu. Segundo o Barclays Plc,
isso é emblemático do ponto
de vista do agravamento da po-
sição do país nos mercados de
dívida e da possibilidade de o
risco Brasil sofrer um rebaixa-
mento no início de 2014.

Não é à toa que, neste mês, o
rendimento exigido pelos in-
vestidores para deter papéis
brasileiros, em vez de títulos so-
beranos dos Estados Unidos, te-
nha batido recorde. “Eles estão
tentando fazer correções rápi-
das (no orçamento) à custa de
receitas futuras”, afirma Mar-
celo Salomon, chefe de econo-
mia do Barclays para a América
Latina, por telefone, à Bloom-
berg. “O governo está indo na
direção errada no lado fiscal.”

Em resposta à Bloomberg, o
ministério da Fazenda disse
que o governo não vai emitir to-
dos os títulos de Itaipu de uma
vez. “É apenas uma possibilida-
de operacional”, disseram por
e-mail. A ideia é usar as recei-
tas para repor o fundo de desen-
volvimento de eletricidade fe-
deral, que viu a cifra do cofre re-
cuar para R$ 233 milhões, no fi-
nal do mês de abril, de R $ 2,5
bilhões em março.

O governo criou o fundo pa-
ra ressarcir distribuidoras de
energia e geradores que foram
forçados a cortar as tarifas de
energia elétrica, como parte de
uma medida do governo para
desacelerar inflação. A expec-
tativa é que o decreto presiden-
cial para vender os títulos seja
ratificado pelo Congresso. O se-
nador Alvaro Dias, que integra
partido da oposição, disse que
a política é irresponsável mas
passará, sem dúvida, porque a
presidente tem coalizão majori-
tária. Os títulos serão vendidos
no mercado local, de acordo
com o Ministério da Fazenda.
Os fundos de pensão devem
ser os mais interessados em
comprar os títulos. Bloomberg
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Finanças, p. 22.




