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Finanças

Ag e n d a

Veículos elétricos
O Salão Latino-Americano de

Veículos Elétricos, Componentes
e Novas Tecnologias reunirá os
maiores fabricantes do setor.

Data: 10 a 12 de setembro
Horário: 9h às 20h
Local: Rua José Bernardo Pin-

to, 333 – Vila Guilherme / SP
Informações: http://velati -

n o a m e r i c a n o. c o m . b r

I n d i c a d o re s

� Hoje
� Sai a ata da reunião do Fed
Fonte: LCA e BC
E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Crise Afirmação foi feita pelo ministro das Finanças alemão; seu par grego negou que o assunto esteja em discussão

Grécia pode necessitar de novo socorro
JOCK FISTICK/BLOOMBERG

O ministro alemão Schaeuble afirmou, em meio à campanha eleitoral, que “tem de haver outro programa para a Grécia”

Agências internacionais

O ministro das Finanças da
Alemanha, Wolfgang Schaeuble,
admitiu pela primeira vez que a
Grécia precisará de um terceiro
pacote de ajuda, ao mesmo tem-
po que uma fonte em Antenas
disse que um novo acordo teria
somas bem menores se compa-
radas aos resgates anteriores.

“Tem de haver outro progra-
ma para a Grécia”, disse Schaeu-
ble, em um evento de campanha
eleitoral no norte da Alemanha.
O comentário aumentou as ex-
pectativas em torno de uma me-
dida que seria profundamente
impopular no cenário domésti-
co, apenas cinco semanas antes
das eleições alemãs.

A afirmação de Schaeuble não
foi bem digerida na Grécia, onde
o ministro das Finanças, Yannis
Stournaras, deu sua resposta, de
que não há necessidade de um

terceiro resgate financeiro para
o país. “Não estamos conversan-
do sobre esse assunto”, disse
Stournaras após ser questionado
por jornalistas, completando
que está seguro de que a Grécia
cumprirá a tempo o atual pro-
grama de ajuda financeira.

Uma autoridade do Ministé-
rio das Finanças grego disse à
“Reuters” que um novo resgate
se concentraria em cobrir uma
esperada escassez de financia-
mento entre 2014 e 2016.

“A Grécia e seus credores estão
examinando diversas maneiras
de cobrir qualquer déficit de fi-
nanciamento que o país venha a
enfrentar nos próximos anos”,
disse a autoridade sob a condi-
ção de anonimato.

Essas possíveis medidas in-
cluiriam a utilização de recursos
restantes de algum programa de
resgate bancário já feito, além
de outras medidas de apoio à dí-

vida previamente discutidas,
disse a autoridade.

Nesse cenário, Joerg Asmus-
sen, membro do conselho exe-
cutivo do BCE (Banco Central
Europeu) desembarca hoje na
Grécia com a missão de discutir
o progresso das reformas neces-
sárias para garantir mais recur-
sos do pacote de socorro.

A Grécia obteve uma ajuda de
€ 5,8 bilhões de seus credores in-
ternacionais em julho e se pre-
para para receber mais € 1 bi-
lhão em outubro, sujeito a im-
plementação de novas reformas.
Representantes da troica — gru -
po de trabalho formado por
Fundo Monetário Internacional
(FMI), Banco Central Europeu e
Comissão Europeia — vão retor-
nar a Atenas no outono (do he-
misfério norte) para saber se o
governo precisa de outros recur-
sos para atingir sua meta orça-
mentária para 2015-2016.

BC não pretende tabelar tarifas de captura de cartões
Felipe Marques
De São Paulo

Com o Banco Central (BC) ca-
da vez mais próximo de apresen-
tar seus primeiros normativos
como regulador do mercado de
cartões, um representante da au-
toridade monetária deu sinais do
que está por vir.

Mardilson Fernandes de Quei-
roz, chefe-adjunto do departa-
mento de regulação do Sistema Fi-
nanceiro do BC, afirmou que, pelo
menos por ora, o BC não pretende
intervir nos preços e tarifas cobra-
das no mercado de cartões. É uma
tendência contrária ao que tem

feito reguladores dos Estados Uni-
dos e da Europa, que vêm tentando
limitar as taxas cobradas pelo sis-
tema financeiro de lojistas em
compras com cartão de débitos.

“Vamos ver se o mercado, por si
só, não é capaz de chegar no ponto
ótimo de preços”, afirmou Quei-
roz, em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados, ontem. A
prioridade do BC, disse, será me-
lhorar a organização da indústria
de cartões, e aumentar a eficiência
dos arranjos de pagamentos.

Em maio, uma Medida Provisó-
ria deu ao Banco Central poder pa-
ra regular o mercado de pagamen-
tos eletrônicos como um todo, in-

cluindo as credenciadoras e as
bandeiras de cartões. O Conselho
Monetário Nacional (CMN) tinha
seis meses para regulamentar a
medida, o que, em tese, dá até o
fim de novembro para fazê-lo.

Embora Queiroz tenha se referi-
do ao mercado de cartões como
um todo, o objetivo da audiência
de ontem foi discutir os cartões de
benefícios, em especial os vale-ali-
mentação e refeição (vouchers).
Sobre o tema, Queiroz voltou a
afirmar que o BC se incomoda com
as exclusividades de captura exis-
tentes nesse segmento. Os vales da
Alelo (que administra o Visa Vale),
por exemplo, são capturados ape-

nas pela C i e l o.
A audiência trouxe um debate

polarizado sobre o tema. João Car-
los Devens, diretor da Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), defendeu o fim do mode-
lo atual de voucher. A proposta é
que o tíquete fosse depositado di-
retamente no contra-cheque do
trabalhador, e não mais no cartão.

Segundo Devens, o pagamento
em cartão do tíquete vem acompa-
nhado de uma série de tarifas e
custos que não existem no dinhei-
ro. “O modelo atual penaliza o
consumidor que paga em dinhei-
ro e deixa os produtos mais caros,
graças aos custos que os cartões

impõem aos lojistas”, disse. “Nossa
proposta é eliminar a empresa in-
termediária e o empregador pagar
o tíquete diretamente.”

Representando a indústria de
benefícios, Artur de Almeida, pre-
sidente da associação do setor (As-
sert), defendeu que o modelo atual
garante a destinação adequada
dos recursos de programa de be-
nefícios. Ponderou, porém, que há
distorções na indústria que preci-
sam ser corrigidas.

“A proposta da Abras é quase
anarquista e é pouco provável que
se concretize”, afirma Boanerges
Ramos Freire, consultor especiali-
zado em varejo financeiro.

Comece agora sua
história positiva.

Abrindo seu Cadastro Positivo
Serasa Experian, você poderá
ter mais vantagens:

Mais facilidade na aprovação
de financiamentos, empréstimos
e compras a prazo.

Melhores taxas e condições
de pagamento.

Menos burocracia
e mais agilidade.

Abra já: serasacadastropositivo.com.br

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE E

GANHE 30 DIAS
PARA ACOMPANHAR

A SITUAÇÃO
DO SEU CPF.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Finanças, p. C19.




