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Finanças

Caixa capta
US$ 1,25 bi e
pode voltar
ao mercado
Talita Moreira e Elisa Soares
De São Paulo e do Rio

A Caixa Econômica Federal
captou ontem US$ 1,25 bilhão
por meio de uma oferta de bônus
seniores no exterior, com a qual
pretende financiar projetos de in-
fraestrutura. A instituição pode
voltar ao mercado internacional
de dívida ainda neste ano, afir-
mou ao Va l o r Marcio Percival, vi-
ce-presidente da instituição.

Segundo Percival, a programa-
ção é captar US$ 2,5 bilhões no ex-
terior até o ano que vem e a opera-
ção de ontem foi a primeira com
esse objetivo. O executivo afirmou
que a intenção, no início do dia,
era levantar US$ 1 bilhão, mas a de-
manda superou as expectativas,
chegando perto de US$ 6 bilhões.
“Podemos voltar ao mercado ain-
da neste ano ou no próximo, de-
pendendo das condições. Vamos
continuar analisando”, destacou.

O Va l o r apurou que a Caixa tem
planos de fazer uma operação de
aproximadamente US$ 1,25 bi-
lhão com títulos de dez anos. Nas
últimas semanas, o banco sondou
o mercado sobre a possibilidade
de colocar essa tranche, mas consi-
derou os custos pouco atrativos.
Por isso, a ideia é voltar a captar
quando houver boas condições,
segundo fonte a par do assunto.

Os títulos, que terão vencimen-
to em 2018, foram colocados com
cupom de 4,5% e retorno ao inves-
tidor (yield) de 4,651% ao ano. In-
vestidores americanos ficaram
com mais da metade da oferta,
disse Alexei Remizov, diretor de
mercado de capitais do HSBC.

Banco do Brasil, Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, Bradesco BBI,
BTG Pactual, Deutsche Bank e
HSBC coordenaram a operação.

A captação foi a segunda emis-
são global de bônus feita pela Cai-
xa. Em novembro, a instituição le-
vantou US$ 1 bilhão em bônus
com vencimento em 2017 e outros
US$ 500 milhões válidos até 2022.
A operação de agora foi mais cara
que a do ano passado, refletindo a
mudança nos prêmios para emis-
sores emergentes. Nos bônus de
2017, a Caixa pagou spread de 175
pontos-base sobre os títulos do Te-
souro americano. Na captação de
ontem, com o mesmo prazo, o prê-
mio foi de 325 pontos-base.

“Mudou o mundo”, afirmou Per-
cival. O executivo observou que o
patamar de juros dos títulos do Te-
souro americano subiu e os prê-
mios exigidos de emissores emer-
gentes, também. Segundo Percival,
a nova emissão ajuda a construir a
curva de juros da instituição. “A
Caixa quer ser reconhecida como
um emissor frequente”, afirmou.

O executivo afirmou que o di-
nheiro dos bônus ajuda a compor
o funding da instituição para pro-
jetos de infraestrutura em áreas
como mobilidade urbana, metrô e
energia. Os recursos, porém, não
estão relacionados ao financia-
mento do programa de concessões
do governo federal, formado por
projetos de prazo mais longo.

Para o diretor de renda fixa do
Bradesco BBI, Leandro Miranda, a
emissão de bônus da Caixa deu
uma sinalização positiva para ou-
tros candidatos ao captar recursos
no exterior, apesar do custo maior
em relação ao ano passado.

Miranda destacou que, pelo me-
nos até dezembro, há espaço para
novas emissões de empresas brasi-
leiras. A Caixa foi o segundo emis-
sor do país a captar recursos no ex-
terior desde a semana passada,
quando o Federal Reserve (banco
central americano) sinalizou a ma-
nutenção de seu programa de estí-
mulos monetários, o que tornou o
mercado mais atrativo para capta-
ções de países emergentes.

Quem puxou a fila foi o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), com
uma captação de US$ 2,5 bilhões.
“O mercado estava aberto para um
emissor com a qualidade do BN-
DES e estávamos ausentes do mer-
cado de dólares há três anos. Perce-
bemos que tinha uma demanda
r e p r i m i d a”, afirmou o superinten-
dente da área internacional do
banco Sergio Guimarães.

Dívida Desde 2007, empréstimo direcionado e mercado de capitais ganharam espaço

Muda o perfil de crédito a empresas

Fonte: Banco Central do Brasil, Cetip e IBGE. Obs. 1: Estão incluídas na análise o crédito bancário (livre e direcionado), as debêntures e notas promissórias emitidas no mercado local e os 
empréstimos e títulos emitidos no exterior. Obs 2: O comprometimento é a razão entre o serviço da dívida (pagamento requerido de juros e do principal da dívida) e a renda da empresa no período. 
A renda é calculada pelo Excedente Operacional Bruto (EOB), que é o saldo resultante do valor adicionado (PIB) da empresa deduzido das remunerações pagas aos empregados, dos rendimentos 
dos autônomos e dos impostos líquidos de subsídios. Obs. 3: O endividamento é a razão entre a dívida total das empresas e o EOB acumulado em 12 meses

Como se endividam as empresas
Nos últimos cinco anos, mudou o perfil da dívida corporativa

Endividamento das empresas (em %)

Dez/07 Jun/08 Dez/08 Jun/09 Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

128,2 135,5 149,5 157,5 168,7 161,8 163,4 164,4 173,8 182,0 198,7 208,8
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Felipe Marques
De São Paulo

Nos últimos cinco anos, na foto-
grafia das dívidas das empresas
brasileiras, fontes de financiamen-
to que estavam em segundo plano
vêm ganhando relevância. Desde
2007, o endividamento das com-
panhias cresce puxado não pelas
linhas mais tradicionais de crédito
a empresas, como o capital de giro
ou a conta garantida, mas por uma
combinação de empréstimos sub-
sidiados, como os do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), com recursos
captados no mercado de capitais e
no exterior.

Em dezembro de 2007, a razão
entre as dívidas totais das empre-
sas não financeiras e os seus ga-
nhos acumulados em 12 meses era
de 128,2%, segundo dados divul-
gados ontem pelo Banco Central.
O crédito com recursos de livre
aplicação — onde estão as linhas
de capital de giro, de financiamen-
to à exportação e de conta garanti-
da — representava 52,6%. Os em-
préstimos direcionados, que além
do BNDES incluem também crédi-
to rural e imobiliário, eram 33,4%.
O mercado de dívida local repre-
sentava 9,8% e os empréstimos e
bônus externos eram 32,3%.

Em junho de 2013, o endivida-
mento das empresas atingiu
208,8% de sua renda anualizada.
Agora, porém os recursos livres
correspondem a 71,8% do total e os
direcionados a 63,2%. O mercado
de capitais, incluindo debêntures
e notas promissórias, hoje é 21,6%
e as captações externas, 52,2%.

“Apesar de ainda se constituir
na principal fonte de financia-
mento para as empresas, o siste-
ma bancário vem perdendo rele-
vância à medida que se expan-
dem os mercados externo e de
capitais”, escreveu o BC no Rela-
tório de Estabilidade Financeira.

“Até 2008 e 2009 havia uma cor-
relação alta entre o crédito com re-

cursos livres para pessoa jurídica e
a produção industrial. Hoje há
uma divergência entre as duas cur-
vas”, diz Mariana Oliveira, econo-
mista da Te n d ê n c i a s Consultoria.
Ela vê nessa mudança um indício
de que as empresas têm buscado
recursos fora das linhas tradicio-
nais para sustentar sua expansão.
No acumulado de 12 meses encer-
rado em julho, as concessões de
crédito tiveram queda de 2,4% em
termos reais. No mesmo período, a
produção industrial avançou 0,6%.

As debêntures, por exemplo,
passaram a ser usadas pelos ban-
cos como forma alternativa de
concessão de crédito. Não é inco-
mum uma instituição financeira
coordenar uma oferta e ficar com a
totalidade dos papéis emitidos pe-
las companhias, mantendo-os em
balanço até o vencimento. A ope-
ração traz vantagens tributárias.

“O que provocou o avanço das
linhas direcionadas foram os me-
nores juros e os prazos mais longos
não encontrados em outros tipos
de empréstimos bancários”, afir-
ma Nicola Tingas, economista da
Acrefi, associação das financeiras.

É por isso que o peso da parcela
mensal das dívidas corporativas fi-
cou mais leve. Em dezembro de
2007, a parcela da “r e n d a” das em-
presas comprometida com paga-
mento de dívida era de 87,5%. Em
junho de 2013, caiu para 82,75%,
embora as empresas estejam com-
parativamente mais endividadas
hoje. “Foi um processo de aumen-
to das fontes de financiamento das
empresas sem onerar caixa”, afir-
ma Mariana, da Tendências.

Para a economista, porém, há fa-
tores que podem aumentar o uso
do crédito livre. Um deles é a ex-
pectativa de gradual enxugamen-
to da liquidez internacional, que
no pós-crise financeira de 2008
ajudou a dar gás às captações ex-
ternas e locais. A preocupação com
a recuperação da credibilidade fis-
cal pode diminuir a oferta de re-
cursos pelos bancos públicos.

Para BC, o FGC tem
‘funcionado bem’
De Brasília

O diretor de fiscalização do Ban-
co Central, Anthero Meirelles, afir-
mou que o Fundo Garantidor de
Créditos (FGC) cumpre o seu papel
no chamado “safety net” do siste-
ma bancário e tem mecanismos
adequados de governança.

“Acho que o FGC tem um papel
muito importante como parte des-
se ‘safety net’ e tem governança,
tem conselho de administração”,
disse Meirelles, respondendo a
perguntas de jornalistas durante a
apresentação do relatório de esta-
bilidade financeira.

O papel do FGC para auxiliar a
resolução de problemas bancários
foi questionado por reportagens
publicadas pela revista “É p o c a” en -
tre agosto e setembro, sobre su-
postas irregularidades na condu-
ção dos regimes especiais dos ban-
cos Cruzeiro do Sul e Morada. “Em
relação especificamente a maté-
rias que foram veiculadas, o BC já
deu todas as informações. Se ma-
nifestou de maneira bastante clara
sobre isso. Não teria muito a acres-
centar ”, disse Meirelles. As reporta-
gens sustentam que um ex-diri-
gente do FGC contratou empresas
supostamente ligadas a ele para
prestar serviços aos dois bancos
submetidos a intervenção pelo BC.

“O FGC é uma entidade privada
e, conforme previsto na própria Lei
de Responsabilidade Fiscal, assis-

tência financeira em termos de sol-
vência do sistema financeiro preci-
sa ser feita por fundos privados. O
FGC é esse fundo. O FGC é muito
importante nesse ‘safety net’ da es-
t a b i l i d a d e”, disse Meirelles, depois
de ser questionado se o BC ainda vê
um papel ampliado do FGC na re-
solução de problemas bancários.

“Não vou me alongar, acho que
as coisas tem funcionado bem,
sem prejuízo para o FGC.”

Meirelles foi questionado se, de-
pois das denúncias apresentadas
pela reportagem da revista, no-
mearia de novo o FGC como liqui-
dante, como fez no caso do Cruzei-
ro do Sul: “Essa não é uma decisão
que eu tomo isoladamente”, res-
pondeu. “O que quero dizer é que
esse regime de especial é compli-
cado, que envolve interesses mais
variados, controladores, credores.
Mas acho que tem sido conduzido
de forma bastante adequada.”

Para Meirelles, não caberia ao
BC indicar eventuais aperfeiçoa-
mentos no sistema de governança
e transparência do FGC. Segundo a
legislação, ponderou, eventuais
iniciativas desse tipo estão a cargo
do conselho de administração do
FGC. O Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) teria o papel apenas de
aprovar ou não eventuais altera-
ções no estatuto propostas pelo
FGC. “Cabe a eles propor, se enten-
derem que cabe uma melhoria da
g o v e r n a n ç a .” (AR e EC)

Justiça bloqueia indenização a investidores do banco Rural
Carolina Mandl
De São Paulo

A Justiça do Trabalho de São
Paulo bloqueou o pagamento do
Fundo Garantidor de Créditos
(FGC) a depositantes do banco Ru-
ral, instituição liquidada pelo Ban-
co Central em agosto. Em caso de
descumprimento, o fundo recebe-
rá uma multa diária de R$ 1 mil.

A decisão é do juiz Fábio Bran-
da, da 14a Vara do Trabalho, toma-
da em 23 de agosto. A ação tem ori-
gem na cobrança dos direitos tra-

balhistas de ex-funcionários da
antiga companhia aérea Vasp.

Cabeças de gado de Wagner
Canhedo, controlador da Vasp,
foram transferidas ao grupo Ru-
ral em uma operação considera-
da judicialmente como fraude. A
Justiça tentou retomá-las para
indenizar os trabalhadores, mas
o banco informou que já havia
vendido esses ativos. Iniciou-se aí
uma execução de R$ 121 milhões
contra o banco Rural para pagar
os trabalhadores da companhia
aérea. E, para isso, a Justiça busca

Volatilidade do 1o semestre
afetou liquidez dos bancos
Alex Ribeiro e Eduardo Campos
De Brasília

O período de alta volatilidade
que marcou o fim do primeiro
semestre teve reflexos negativos
sobre os indicadores de liquidez
e solvência do sistema financei-
ro brasileiro, que ainda assim
permanecem em patamares bas-
tante confortáveis, de acordo
com Relatório de Estabilidade
Financeira (REF) do Banco Cen-
tral, divulgado ontem.

Esse é um documento semes-
tral que faz o diagnóstico da saú-
de do sistema financeiro, com al-
gumas simulações que verificam
se os bancos teriam resistência
para enfrentar cenários econô-
micos e financeiro extremos.

O chamado índice de liquidez,
que mede quanto dinheiro em cai-
xa os bancos têm para cumprir
seus compromissos mais imedia-
tos em uma hipotética situação de
crise, recuou de 1,91 em dezembro
de 2012 para 1,63 em junho de
2013. Nessa métrica, quanto maior
o número, maior é a folga de liqui-
dez. Números iguais ou maiores
do que um significam que o siste-
ma tem dinheiro em caixa sufi-
ciente para fazer frente mesmo a
compromissos inesperados.

O índice de liquidez caiu por-
que os juros de mercado subiram
em fins do primeiro semestre, em

virtude do aperto monetário pro-
movido pelo Banco Central e pela
expectativa de mudança na políti-
ca monetária nos Estados Unidos.
Juros mais altos provocam queda
nos preços de títulos mantidos pe-
los bancos nas suas carteiras. A li-
quidez também caiu porque ban-
cos tiveram que fazer depósitos na
BM&F para cobrir possíveis perdas,
causadas pela alta de juros, em in-
vestimentos feitos em derivativos.

De acordo com o diretor de fis-
calização do BC, Anthero Meirel-
les, depois desse “teste de estres-
se real” enfrentado pelo sistema,
a situação de liquidez dos bancos
já apresentou melhora. Segundo
ele, houve um “overshooting”, ou
piora exagerada dos mercados, e
a reversão desse quadro explica a
melhora no índice de liquidez
desde então.

Simulações apresentadas no
relatório apontam que os ban-
cos permaneceriam solventes
mesmo em cenários hipotéticos
de piora na economia e de au-
mento na taxa de inadimplência
nas operações de crédito.

O índice de Basileia, que mos-
tra quanto capital próprio o ban-
co tem para assumir riscos de
perdas no crédito e outros inves-
timentos, subiu de 16,4% em de-
zembro de 2012 para 16,9% em
junho de 2013. Assim, supera o
mínimo exigido de 11% .

O chamado patrimônio de re-
ferência, indicador de capitaliza-
ção dos bancos, subiu R$ 6,5 bi-
lhões no semestre, para R$ 605
bilhões. E tal crescimento decor-
reu integralmente de capital ní-
vel I, considerado de melhor qua-
lidade, uma vez que o capital ní-
vel II apresentou redução.

Os bancos, aponta o relatório,
também estão bem preparados
para absorver os impactos da im-
plementação das regras de Basileia
3, um acordo internacional com
regras para fortalecer a solidez dos
sistemas bancários. As simulações
do BC mostram que a maioria das
instituições estaria apta a cumprir
a regulamentação — algumas das
quais passam a valer em outubro
— que eleva a exigência de capital e
novas regras prudenciais. Segun-
do os cálculos do BC, o índice de
Basileia para o sistema totalizaria
13,1% em junho caso a exigência
da nova regulamentação estivesse
em vigor, por isso não seria neces-
sário reforço de capital.

No relatório, também são fei-
tas simulações para três cenários
econômicos negativos— todos os
resultados mostram que o siste-
ma financeiro tem boa capacida-
de de suportar choques decor-
rentes de cenários adversos.

Nessas hipóteses, o índice de
Basileia se mantém sempre aci-
ma do mínimo de 11%.

REGIS FILHO/VALOR

Meirelles, do BC: após um teste de ‘estresse real’ no segundo trimestre, índice de liquidez dos bancos já apresenta melhora

agora recursos no FGC.
O que o juiz Branda quer é que

o fundo entregue à Vasp as con-
tribuições que o banco Rural fez
à associação para que ela garanta
indenizações em caso de quebra
de bancos. Para garantir o seguro
que pode chegar a R$ 20 milhões,
os bancos precisam fazer uma
contribuição ao FGC a cada emis-
são de títulos de renda fixa. “Na
ordem de recebimento dos cre-
dores, os funcionários têm prefe-
rência em relação aos investido-
res”, diz o juiz Branda.

Por meio de uma nota, o FGC in-
forma que está recorrendo da deci-
são no Tribunal Regional do Traba-
lho da 2a Região. “Destacamos es-
pecialmente que a garantia presta-
da pelo FGC com recursos pró-
prios, destina-se especificamente
aos correntistas e aplicadores da
instituição sob regime especial e
não à própria instituição, ou seja, a
garantia é prestada exclusivamen-
te aos clientes”, afirma o fundo.

A decisão judicial deixou on-
tem banqueiros e investidores
em estado de alerta. A avaliação é

que a medida cria uma insegu-
rança para investidores que que-
rem comprar papéis de bancos,
levando em conta que existe uma
garantia dada pelo FGC.

Segundo o Va l o r apurou, o FGC
deve ressarcir cerca de R$ 900 mi-
lhões a investidores do banco Ru-
ral. Desse montante, algo em torno
de 70% já foram pagos a detentores
de Depósitos a Prazo com Garantia
Especial (DPGE). Agora, o fundo
iniciaria a indenização a pequenos
depositantes do banco controlado
pela família Rabello.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 set. 2013, Finanças, p. C12.




