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Brics estudam ação para
conter valorização do dólar

O Banco do Povo da China
(PBoC, na sigla em inglês) aler-
tou ontem que os bancos do
país devem fortalecer a gestão
de liquidez e controlar os ris-
cos. Em comunicado publicado

em seu site oficial, o PBoC disse
que fará um ajuste fino de suas
políticas no momento certo e
utilizará vários instrumentos
para fortalecer e melhorar a ad-
ministração da liquidez, além
de manter um crescimento sus-
tentado e apropriado do crédi-
to e do financiamento social.

No comunicado, o BC chinês
informou ainda que a liquidez
no sistema bancário está em
um nível razoável. Além disso, a
instituição também afirmou

que os bancos precisam manter
um crescimento de crédito “es-
tável e apropriado”.

Na declaração do BC sobre o
encontro do comitê de política
monetária do segundo trimes-
tre, não houve menção aos pro-
blemas de liquidez. Um comen-
tário publicado pela agência Xi-
nhua diz, no entanto, que não
havia escassez de crédito, embo-
ra parte do crédito tenha sido
estendido para áreas erradas.

Segundo uma fonte do banco

MNI, a referência a um “ajuste
fino” na política monetária indi-
ca a disposição do banco em adi-
cionar financiamento de curto
prazo, se necessário. No entan-
to, a flexibilização de política
monetária fundamentalmente
com a redução da proporção exi-
gida de reservas ou a diminui-
ção das taxas de juros não deve
entrar nesse processo.

Risco. Na avaliação da agência
de classificação de risco Stan-
dard & Poor’s, a recente alta nas
taxas de empréstimo da China
deve durar pouco. Por outro la-
do, a agência prevê que a falta
de intervenções do PBoC pode
prejudicar a economia da China
– já em desaceleração – no lon-

go prazo, particularmente a qua-
lidade dos ativos e o lucro dos
bancos. “O atual aperto na liqui-
dez interbancária pode reduzir
o crescimento do crédito na
China, com a desaceleração das
atividades interbancárias. Pode
também afetar a rentabilidade
dos bancos em meio à gestão

agressiva da liquidez”, afirmou
Ritesh Maheshwari, analista de
crédito da S&P. “Além disso, há
um risco marginal de que o mer-
cado financeiro pode estar per-
dido em relação à política do
banco central.”

Já a Moody’s avalia que, dian-
te de dados mostrando como a
expansão do crédito foi rápida
no primeiro semestre, é pruden-
te que a China contenha esse
crescimento “a níveis mais sus-
tentáveis para evitar acúmulo
excessivo de alavancagem”.
Por essa razão, a agência consi-
dera que os últimos eventos na
China são positivos para a saú-
de do sistema bancário chinês
de modo geral. / DOW JONES
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BC chinês faz alerta sobre liquidez
e pede a bancos controle dos riscos

Situação chinesa assusta mercados e
derruba as bolsas em todo o mundo
Problema de liquidez no país asiático se soma à perspectiva da retirada do estímulo monetário nos EUA e às preocupações com a Grécia

AFP

Ainda às voltas com as notí-
cias sobre a redução dos estí-
mulos monetários nos Esta-
dos Unidos e com preocupa-
ções sobre a economia grega,
os mercados financeiros glo-
bais se depararam ontem
com mais um problema: a cri-
se de liquidez na China.

Notícias veiculadas pela im-
prensa estatal da China no fim
de semana sinalizaram que essa
crise de liquidez deve persistir.
Um comentário publicado pela
agência estatal de notícias Xi-
nhua sugeriu que o governo
não tomará qualquer ação em
breve. Além disso, o Banco do
Povo da China não fez nenhu-
ma referência direta ao recente
aumento nos custos de emprés-
timos para os bancos, ao mes-
mo tempo em que alegou que
vai manteruma política monetá-
ria prudente (leia mais abaixo).

As notícias negativas provo-
caram uma queda generalizada
nas bolsas de valores de todo o
mundo. O mercado brasileiro
foi muito castigado pela queda
dos papéis da Vale, extrema-
mente sensíveis à piora das con-
dições econômicas da China.
Tanto a ação ON quanto a PNA
da mineradora caíram ontem
mais de 5%. O Ibovespa, princi-
pal índice da Bolsa de Valores
de São Paulo, terminou o dia em
queda de 2,35%, fechando aos

45.965,05, o menor patamar des-
de 28 de abril de 2009, no auge
da crise econômica global de-
sencadeada pela quebra do ban-
co americano Lehman Bro-
thers.

Na Europa, as ações euro-
peias recuaram e empurraram
o principal índice regional para
território negativo no acumula-
do do ano. O índice FTSEuro-
first 300 caiu 1,6%, para 1.114
pontos, pior nível de fechamen-
to desde que o índice terminou
em 1.108 pontos, em 29 de no-
vembro do ano passado. O FT-
SEurofirst 300 acumula no ano
queda de 1,6%. O índice de blue
chips da zona do euro, o Euro
Stoxx 50, também caiu, fechan-
do em queda de 1,5% para 2.511
pontos. O índice Xangai Com-
posto, da bolsa chinesa, por sua
vez, teve a maior queda desde
agosto de 2009 (-5,3%).

Os mercados acionários glo-
bais atingiram máximas recor-
des no fim de maio, mas desde
então vêm recuando, depois
que o presidente do Federal Re-
serve (Fed, o banco central ame-
ricano), Ben Bernanke, confir-
mou que o banco deve em breve
reduzir seu programa de estí-
mulo monetário, conhecido co-
mo “quantitative easing”.

A questão chinesa é mais um
componente nesse cenário.
“Há preocupações com a China
e há pouca coisa para as pessoas
ficarem otimistas no momen-
to. As coisas têm caído como
uma pedra. Parece um pouco
brutal demais para que seja ape-
nas uma retração saudável”, dis-
se o diretor de negociações da
MB Capital, Marcus Bullus. No
passado, tais perdas foram
acompanhadas pela entrada de
investidores a fim de comprar
ações na baixa, mas Bullus disse
que ele não compraria ações
nos níveis atuais. “Eu não iria
querer pegar uma faca em que-
da”, afirmou.

Agravante. No caso brasileiro,
porém, as dificuldades vão
além do cenário internacional.
Segundo profissionais das me-
sas de renda variável das insti-
tuições financeiras, o mercado

doméstico tem sido punido
também pela falta de credibili-
dade da política econômica do
governo, o que leva a bolsa brasi-
leira a um desempenho ainda
pior que o das outras bolsas ao

redor do mundo. E a situação
foi ainda agravada pela onda de
protestos que varre o País nos
últimos dias.

A situação, segundo um espe-
cialista, pode complicar ainda

já que, agora, os Estados Uni-
dos estão para acabar com seu
programa de estímulos, o que
levaria os investidores de volta
para lá. / AGÊNCIA ESTADO E
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Os presidentes e chefes de go-
verno de Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul, que for-
mam o grupo conhecido como
Brics, preparam uma ação coor-
denada em relação à valoriza-
ção mundial do dólar, informou
ontem o porta-voz da Presidên-
cia da República, Thomas Trau-
mann.

Pela manhã, a presidente Dil-

ma Rousseff conversou por cer-
ca de 30 minutos com o presi-
dente da China, Xi Jinping. Se-
gundo informou o Broadcast,
serviço de notícias em tempo
real da Agência Estado, no telefo-
nema, feito às 9h30 do gabinete
da presidente no Palácio do Pla-
nalto, o tema foi a preocupação
com os efeitos da valorização
do dólar e a possibilidade de
uma ação coordenada de prote-
ção às suas moedas pelos ban-
cos centrais dos países emer-

gentes.
Dilma deverá falar hoje sobre

o mesmo assunto com o presi-
dente da Rússia, Vladimir Pu-
tin, e procurar depois autorida-
des da Índia e da África do Sul. A
alta do dólar e o impacto desse
efeito no aumento da inflação
preocupam a presidente Dilma,
principalmente em momento

político delicado, quando estão
ocorrendo no País grandes mo-
bilizações populares. Uma ação
conjunta entre esses países po-
deria ajudar a minimizar os pro-
blemas, na avaliação do Palácio
do Planalto.

A preocupação se relaciona
às indicações do presidente do
Federal Reserve (Fed, o banco
central dos EUA), Ben Bernan-
ke, de que a instituição poderia
moderar a compra de ativos no
mercado nos próximos meses.
A mera indicação, na semana
passada, foi suficiente para re-
duzir a liquidez em mercados
emergentes e desvalorizar moe-
das contra o dólar, movimento
que afeta o real.

● Temor

Cofres fechados. Com o banco central chinês se recusando a aumentar a liquidez, bolsa de valores do país despenca

Em seu site, PBoC diz
que fará um ajuste fino
de suas políticas e usará
vários instrumentos
para melhorar a gestão

● Coordenação
Presidente Dilma Rousseff já fa-
lou ontem com o líder chinês, Xi
Jinping, por telefone. Hoje, será
a vez do presidente da Rússia,
Vladimir Putin. Depois, Índia e
África do Sul.

“Há preocupações com a
China e há pouca coisa
para as pessoas ficarem
otimistas no momento.
As coisas têm caído como
uma pedra. Parece um
pouco brutal demais para
que seja apenas uma
retração saudável.”
Marcus Bullus
DIRETOR DE NEGOCIAÇÕES DA

MB CAPITAL

● Entre bancos
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25%
foi quanto alguns bancos
chineses tiveram de
pagar de juros para
conseguirem recursos;
com o aperto monetário,
as taxas recuaram

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Nelson Amoroso, Ofi cial Substituto do 15º Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo. Faz Saber, que AJS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/MF nº 09.340.801/0001-70; PLANER 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ/MF nº 04.524.579/0001-42; ALMIR JOSÉ DA SILVA, CPF 876.285.468-20 e
MIRIAM MARTINES SANCHES, CPF 714.007.539-53, pelo presente edital fi cam intimados, para que no prazo de 15 
dias, a fl uir após 3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro 
Crispiniano, nº 29, 4º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fi ns de cumprimento das obrigações 
contratuais de pagamento com o BANCO SAFRA S/A., referente as prestações vencidas e não pagas, e as demais que 
se vencerem até o efetivo pagamento, além das despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento 
da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor
do fi duciário Banco Safra S/A., nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade 
de São Paulo, aos 25 de junho de 2013. O Ofi cial Substituto,                                                     (25, 26 e 27/06/2013)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
Requerimento da Licença de Instalação

Torna público que requereu na CETESB a Licença
de Instalação para a Construção do Sistema de
Esgotamento Sanitário. À Rodovia Waldir Canevari,
Zona Rural, no Município de Sales Oliveira, Esta-
do de São Paulo, CEP 14660-000.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




