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Segunda-feira, 12 de agosto de 2013

BC fez o diagnóstico correto
ao iniciar a alta de juros, mas
dificilmente manterá essa
política, diz Solange Srour,
da ARX Investimentos C12
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Lucro do ABC Brasil
O aumento das receitas de prestação de serviços e ganhos referentes
à recuperação de contingências
fiscais levaram o banco ABC Brasil
a registrar lucro de R$ 64,7 milhões no segundo trimestre, com
alta de 17,6% na comparação com
igual período de 2012. As receitas
de serviços totalizaram R$ 44,5 milhões em junho, com um avanço
de 38,6% no mesmo período. O
destaque de alta foi a linha de tarifas obtidas com operações de mercado de capitais e de fusões e aquisições. “O aumento dos ganhos
com operações de mercados de capitais foi uma surpresa positiva”,
diz Sérgio Jacob, vice-presidente
financeiro do ABC. (Karin Sato)

Mudança no Ibovespa
As possíveis mudanças no cálculo do Ibovespa serão apresentadas ao mercado até o fim de setembro, afirmou o presidente da
BM&FBovespa, Edemir Pinto. Ele
voltou a dizer que nenhuma alteração será realizada na carteira
válida de setembro a dezembro
deste ano. Ele não adiantou se as
possíveis mudanças serão pontuais ou se o índice passará por
transformação mais radical. (VP)
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agora, mesmo sem aumentar seu
comprometimento global, poderia colocar em risco o que foi
aprovado em 2010.
Além da discussão sobre o poder final de voto de cada país, as
negociações no FMI também estão paralisadas por discussões
técnicas.
A divisão de poder no Fundo
começa com os resultados de
uma fórmula matemática. Os
percentuais de participação previstos por esse instrumento servem para indicar se um país está
sub ou sobre-representado. A
partir daí, há uma negociação
política que determina o poder
final de voto.
Atualmente, essa fórmula leva
em conta o PIB, a abertura da economia e um indicador, conhecido como variabilidade, que mede o potencial de necessidade de
um país precisar de dinheiro do
Fundo. Há acordo para que a variabilidade saia do cálculo, uma
vez que distorce fortemente os
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do e se transformou no décimo
maior quotista do FMI. Além disso, os europeus abriram mão de
duas cadeiras na diretoria, que
também passou a ser integralmente eleita (cinco diretores ainda eram indicados).
Mas nada disso vale. O Brasil
continua votando com base na
participação de 1,72% no total de
quotas, assim como todos os demais países. Sem a aprovação pelo Congresso americano, a única
mudança feita em 2010 que já
entrou em vigor foram as alterações na diretoria. Deputados e
senadores aprovaram o aumento
de capital do Brasil no FMI no fim
de 2011.
A promessa feita pelo governo
americano para enfrentar a oposição política ao aumento das
quotas em 2010 foi que o país
não aumentaria sua exposição financeira ao Fundo no caso de
uma nova reforma. Portanto, na
visão das autoridades dos EUA,
tratar de mais aportes ao FMI
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Quando os negócios funcionam
melhor, o mundo funciona melhor.

resultados em favor de países desenvolvidos.
A dificuldade é o que deve
substituir essa variável. O Brasil e
demais emergentes querem aumentar o peso do PIB. Já os Europeus e países menores, com economias mais abertas, querem enfatizar a abertura econômica. A
polêmica é na definição do que é
abertura. A fórmula atual define
o grau de abertura pela soma do
que o país importa e exporta.
O Brasil argumenta que esse indicador deve ser construído pela
soma dos valores agregados em cada país para evitar uma dupla contagem. O chip de um computador,
por exemplo, entra na conta das
importações. Mas quando o computador acabado é exportado, o
mesmo chip conta nas exportações. Quando o volume de importações de insumos é grande, esse
movimento distorce a fórmula ao
indicar uma abertura comercial
muito acima do que o governo
brasileiro considera ser real.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2013, Finanças, p. C1.

BicBanco recomprará
bônus desvalorizado
Karin Sato e Talita Moreira
De São Paulo
Em meio à forte e persistente
desvalorização de seus bônus no
mercado internacional, o BicBanco decidiu adquirir parte dos títulos de uma emissão de dívida subordinada que vence em 2020. Em
comunicado na sexta-feira, a instituição disse que o objetivo é sinalizar que os preços atribuídos aos
bônus não correspondem “minimamente ao seu valor justo”.
Os bônus subordinados com
vencimento em 2020 eram negociados a 60,4% de seu valor de face no fim da tarde de sexta-feira,
pouco acima dos 59,5% verificados no dia anterior, segundo fontes de mercado. As negociações
já estavam encerradas quando o
banco divulgou comunicado.
Os papéis, que compõem uma
emissão de US$ 300 milhões feita
pelo BicBanco em 2010, apresentam forte queda desde junho. Até
então, vinham sendo negociados
a mais de 100% do valor de face.
No começo deste mês, a agência
de classificação de risco Moody’s
rebaixou as notas atribuídas ao
BicBanco. Para isso, apontou o enfraquecimento da rentabilidade e

da qualidade dos ativos do banco.
No comunicado, o BicBanco
sugeriu que também poderá adquirir bônus seniores de uma
emissão que vence em 2015. “O
confortável nível de capitalização do banco, associado à sua robusta posição de caixa, permite
que semelhante atuação alcance
igualmente os papéis de dívida
sênior com vencimento em
2015”, afirmou a instituição.
Na opinião de um gestor de recursos, o anúncio da recompra é
“bastante positivo” para a imagem
do banco, o que deve se refletir nos
preços dos títulos nesta semana.
Por se tratar de dívida subordinada, que vale como capital, o BC
precisa autorizar a recompra dos
bônus de 2020 e o BicBanco terá de
cancelar os papéis à medida que
adquiri-los. Representantes do
BicBanco e do BC não foram localizados para comentar o assunto até
o fechamento desta edição.
Segundo gestores, o BicBanco
já vinha recomprando bônus da
emissão com vencimento em
2015 — para a qual não precisava
de autorização do BC. Esses títulos encerraram a sexta-feira a
88,75% do valor de face, pouco
abaixo dos 89% vistos na véspera.
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O Tesouro norte-americano já
sinalizou a representantes brasileiros que um novo aumento no
poder de voto do Brasil no Fundo
Monetário Internacional (FMI),
previsto para janeiro de 2014, dificilmente se concretizará. Os
americanos enfrentam dificuldades para aprovar no Congresso
do país a revisão nas quotas definida em 2010 e não querem enfrentar uma nova negociação antes de resolver essa pendência.
Dessa forma, a principal pauta da
diplomacia econômica do Brasil
fica sem data para avançar e a diretora-gerente do Fundo, Christine Lagarde, que já pediu novos
recursos, terá que esperar.
“Dificilmente chegaremos a
janeiro de 2014 em condições de
fazer a revisão prevista. Os Estados Unidos têm restrições a novas conversas antes de aprovar a
reforma de 2010. E os europeus,
que estão sobre-representados e
serão os principais atingidos por
qualquer mudança, não farão
qualquer esforço”, diz um interlocutor do governo brasileiro.
As regras do FMI estabelecem
que as mudanças nas quotas dos
países membros têm que ser
aprovadas com pelo menos 85%
dos votos. Como os Estados Unidos detêm 16,75% do total de votos do FMI, nenhuma mudança

passa sem apoio dos americanos.
O cronograma de reforma da
instituição prevê que o Fundo
apresente uma proposta de alteração nas quotas, mais uma vez
para aumentar o poder dos países emergentes, no início de
2014. Também deveria ser discutida a fórmula que o Fundo usa
para calcular qual deve ser a participação de cada país. Se houver
alguma avanço, deve ser na discussão dos critérios técnicos usados na fórmula.
De acordo com as conversas
entre os governos brasileiro e
americano, há uma janela de
oportunidade para que o Congresso dos Estados Unidos aprove a revisão de 2010 em setembro, mas as chances são consideradas baixas e o assunto não está
entre os mais urgentes da pauta
política no país.
Em 2010, com o acirramento
da crise financeira na Europa, os
países-membro do FMI decidiram duplicar as quotas da instituição. Se o Fundo fosse um banco, seu capital teria saltado de
US$ 363,4 bilhões para US$ 726,7
bilhões em valores atuais. Nessa
mesma revisão, cerca de 30 países aumentaram suas participações — 6% do poder de votos foi
transferido dos países desenvolvidos para os emergentes. O Brasil, que tinha 1,72% dos votos totais, passou a ter 2,32%. Depois de
China, foi o país mais beneficia-
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O banco central da Alemanha prevê que a Grécia precisará de empréstimos de resgate adicionais de
seus parceiros europeus até o início de 2014, segundo informação
da revista “Der Spiegel”, que citou
como fonte um documento do BC.
O relatório poderá reacender um
debate na Alemanha sobre se a
chanceler Angela Merkel estaria
deliberadamente jogando para
baixo as perspectivas de mais ajuda para a Grécia antes da eleição
de 22 de setembro. No documento, o BC alemão prevê que os governos europeus “certamente chegarão a um novo programa de ajuda para a Grécia” no início de
2014, o mais tardar. (Reuters)
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EUA sinalizam que o
voto do Brasil não
vai aumentar no FMI
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Diplomacia Nova reforma está prevista para janeiro de
Suporte para
2014, mas anterior está parada no Congresso americano
um crescimento
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