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Finanças

BC da Índia dá mais um passo no desmonte de medidas emergenciais
Kartik Goyal
B l o o m b e rg

O Banco Central da Índia re-
cuou ainda mais nas medidas
emergenciais adotadas para pro-
teger sua moeda, uma vez que a
persistente estabilização da rupia
lhe permitiu relaxar a oferta de li-
quidez para os bancos do país. O
presidente do banco central in-
diano, Raghuram Rajan, baixou a
taxa de empréstimos aos bancos,
feitos pelo mecanismo emergen-
cial MSF, de 9,5% para 9%, segun-
do comunicou a instituição on-
tem. O corte é o segundo em me-
nos de um mês. Já a taxa básica de

juros foi mantida em 7,5%.
Rajan elevou a taxa básica no

mês passado para combater a alta
inflação. A rupia subiu cerca de
11% em relação ao dólar desde que
alcançou seu recorde de baixa, em
agosto, impulsionada pelas medi-
das de Rajan destinadas a atrair in-
gressos da moeda americana. O
presidente do BC, ex-economista-
chefe do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), assumiu a direção
do banco central indiano em se-
tembro, e disse que pretende re-
verter, de forma comedida, as re-
duções de liquidez impostas ao sis-
tema bancário em julho.

“A persistente reversão contro-

lada das medidas de aperto da li-
quidez está sendo empreendida,
na medida em que a rupia se esta-
bilizou nas últimas semanas, e visa
restabelecer um quadro de políti-
ca monetária normal”, disse Sonal
Varma, economista da Nomura
Holdings de Mumbai. A moeda in-
diana perdeu ontem 0,6% de seu
valor, para 61,795 rupias por dólar
no fechamento em Mumbai. O
rendimento do bônus de dez anos
com vencimento em maio de 2023
subiu de 8,61% para 8,68%.

Após assumir a direção do BC,
Rajan ofereceu contratos de
“s w a p” em condições mais favorá-
veis para depósitos em moeda es-

trangeira e tomadas de emprésti-
mos dos bancos para estimulá-los
a captar dólares. As medidas im-
pulsionaram as recentes valoriza-
ções da rupia, contribuindo para
reduzir sua queda dos últimos do-
ze meses a cerca de 16%.

A decisão do Fed (BC dos EUA)
de adiar a redução de compras de
ativos, adotadas como forma de
estímulo econômico, também
contribuiu para a valorização da
rupia, disse o estrategista Tirthan-
kar Patnaik, da Religare Capital
Markets de Mumbai. O BC indiano
afirmou que vai fornecer liquidez
adicional ao sistema bancário. As
decisões ocorrem antes da próxi-

ma reunião de política monetária,
marcada para o dia 29.

Rajan enfrenta o desafio de co-
mandar uma economia em desa-
celeração, em que a inflação dos
preços ao consumidor chega a
quase 10%. O crescimento do Pro-
duto Interno Bruto da Índia deverá
recuar a 4% no ano fiscal a encer-
rar-se em março de 2014, segundo
o banco HSBC Holdings. Se for
confirmado, esse será o ritmo mais
fraco em mais de uma década.

O antecessor de Rajan, Duvvuri
Subbarao, aumentou as taxas de
juros em julho, para tentar conter
a queda da moeda indiana. A dife-
rença entre a taxa de empréstimos

Negociações Brasil vai priorizar na reunião do Fundo avanços em temas que interessam os Brics

Reforma do sistema de cotas do
FMI deve permanecer estagnada
Juliano Basile
De Washington

Um dos principais pontos de-
fendidos pelo Brasil junto ao Fun-
do Monetário Internacional (FMI)
— a reforma do sistema de cotas —
deve manter-se estagnado mesmo
após o encontro anual que vai
acontecer nesta semana.

A perspectiva é a de que o as-
sunto não seja levado adiante
por causa do desinteresse do go-
verno americano em aprofundá-
lo e das dificuldades que o Exe-
cutivo daquele país está enfren-
tando com o Congresso, o que
praticamente inviabiliza as
chances de aprovação da refor-
ma num curto prazo. A mudan-
ça no sistema de cotas do Fundo
tem que receber o aval do Con-
gresso americano, que sequer
aprovou o orçamento, provo-
cando a paralisação de vários
serviços públicos no país (cha-
mada de “shutdown”).

Para piorar a situação dos paí-
ses interessados na reforma, ca-
so do governo brasileiro que tra-
ta o assunto como prioritário, o
prazo estabelecido para a sua
aprovação, janeiro de 2014, se-
quer deve ser prorrogado.

A fórmula para a distribuição de
cotas do FMI envolve quatro fato-
res: PIB, grau de abertura dos paí-
ses membros, reservas internacio-
nais e variabilidade (indicador que
mede a necessidade de um país
precisar do Fundo). O primeiro re-
presenta 50%. Em seguida, está o
grau de abertura da economia,
com 30%. Depois, aparece o grau
de variabilidade com 15% e, por
fim, as reservas, com 5%.

O Brasil e os países em desen-
volvimento defendem um au-
mento no peso do PIB. Por outro
lado, eles querem a eliminação
do coeficiente de abertura da
econômica. O Brasil tem esse coe-
ficiente bem menor do que os
países europeus, situação que se
repete com outros países em de-
senvolvimento. A Argentina, por
exemplo, tem menos peso no in-
dicador de abertura do que paí-
ses menores, como Luxemburgo.

Nas últimas reuniões interna-
cionais, ficou praticamente defi-
nido que o grau de variabilidade
deve ser retirado da fórmula. A
proximidade desse consenso ge-
rou, por outro lado, um debate
mais acirrado sobre o destino
dos 15% desse coeficiente. O Bra-
sil defende que esse percentual
vá para o PIB. Outros países que-
rem que os 15% da variabilidade
passem para o indicador de
abertura da economia. Em meio
a esses impasses, a reforma, que
começou a ser debatida em
2010, não avançou.

A situação é considerada frus-
trante para os integrantes dos
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul) que, desde aque-
le ano, se engajaram junto ao
FMI em defesa da mudança do
sistema de cotas. Se a nova fór-
mula for aprovada, o poder de
voto do Brasil no FMI passaria de
1,72% para 2,21%. Para que isso
aconteça, é necessária a ratifica-
ção por três quintos dos países
membros, representando 85%
do poder total dos votos. Os Es-
tados Unidos detêm 16,75% do

poder de voto no Fundo, o que
praticamente lhes dá o poder de
veto nessa questão.

Essa perspectiva de não apro-
vação da reforma do Fundo é
uma das razões para o esvazia-
mento da participação brasileira
no evento. Representantes do go-
verno brasileiro tinham esperan-
ça de que a reforma ganhasse im-
pulso durante a presidência da
Rússia no G-20, o que acabou não
acontecendo. O ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, não esta-
rá nas reuniões do Fundo. Ele se-
rá representado pelo secretário
de assuntos internacionais, Car-
los Márcio Cozendey. Já o presi-
dente do Banco Central, Alexan-
dre Tombini, viaja para Washing-
ton apenas na noite de quarta-
feira e deve chegar no dia seguin-
te à capital americana.

O governo brasileiro vai utili-
zar a reunião anual do FMI para
tentar obter avanços em metas
consideradas prioritárias para o
país no âmbito dos Brics.

Representantes de Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul
devem se reunir nesta semana,
em Washington, em reuniões pa-
ralelas ao encontro do Fundo, e
podem divulgar comunicados a
respeito de duas questões de in-
teresse direto do Brasil. A primei-
ra é a criação do Banco de Desen-
volvimento dos Brics. A segunda
é o Arranjo Contingente de Re-
servas (CRA, da sigla em inglês),
um fundo no âmbito dos Brics
que servirá para ajudar os países
membros a obter financiamento
em períodos de retração de cré-
dito internacional.

Ambos os temas tiveram evo-
lução na última Cúpula do G-20,
em São Petersburgo, no início de
setembro. Com relação ao Banco
dos Brics, foi definido o capital
inicial em US$ 50 bilhões. Já no
tocante ao CRA, o aporte inicial
será de US$ 100 bilhões e o en-
contro na Rússia serviu para defi-
nir detalhes operacionais quanto
à sua criação. O Brasil vai contri-
buir com US$ 18 bilhões para o
CRA, mesma cota de Índia e Rús-
sia. A China vai entrar com
US$ 41 bilhões no fundo e a Áfri-
ca do Sul, com US$ 5 bilhões.

A tendência é a de que os en-
contros desta semana não sejam
de tomada de decisões definiti-
vas quanto ao banco e ao CRA,
mas sim para a continuidade
das negociações, de modo a for-
matar as duas medidas. Há a ex-
pectativa de que o texto final do
Banco dos Brics deve ser delinea-
do com a estrutura e a sede da
instituição para apresentação fi-
nal em dezembro próximo. Es-
pera-se também que as reuniões
em Washington levem a avanços
no texto base do CRA.

“Ainda não devemos ter deci-
sões, mas vamos avançar em tor-
no dessas discussões”, afirmou
uma fonte do governo brasileiro
que acompanha as negociações.

O Fundo dos Brics é conside-
rado de vital importância pelo
governo da presidente Dilma
Rousseff. O governo brasileiro
gostaria de obter a aprovação do
CRA o mais rapidamente possí-
vel e vai trabalhar nos próximos
dias, em Washington, para con-
seguir avanços neste sentido.

‘Mercado brasileiro é
sensível a condições globais’
Sergio Lamucci
De Washington

O Brasil enfrentou perdas ex-
pressivas de capitais depois de o
Federal Reserve indicar que po-
deria reduzir as compras de ati-
vos neste ano, ao mesmo tempo
em que as taxas de juros de lon-
go prazo no país mostraram-se
sensíveis a choques na política
monetária americana, aponta
relatório do Fundo Monetário
Internacional (FMI).

Ao tratar das potenciais vulne-
rabilidades do país a aumentos
dos juros nos EUA e a saída de re-
cursos externos, o FMI diz que os
mercados financeiros brasileiros
“são muito sensíveis” às condi-
ções financeiras globais. “Embo -
ra bancos e empresas não sejam
muito dependentes de funding
externo, a reversão do fluxo de
capitais poderia complicar o fi-
nanciamento do déficit em conta
c o r r e n t e”, afirma o estudo.

Entre 22 de maio (quando o Fed
acenou pela primeira vez com a re-
dução dos estímulos monetários)
e 26 de agosto, o Brasil perdeu US$
1,8 bilhão de capitais aplicados em
fundos de renda fixa, o equivalen-
te a 18,3% dos quase US$ 10 bilhões
que saíram de um grupo de 17
emergentes. Nesse grupo, foi o
país com maiores perdas no perío-
do. No caso dos fundos de ações, a
saída líquida nesse intervalo foi de
US$ 3,8 bilhões, número inferior
apenas aos US$ 6,1 bilhões que saí-
ram dos fundos de ações da China.
Os dados são da EPFR Global.

“O salto recente de 0,25 ponto
percentual no rendimento dos títu-
los de longo prazo do Tesouro ame-
ricano, que se seguiu aos anúncios
[da possibilidade] de redução dos
estímulos monetários, levou a um
aumento de 0,24 ponto nas taxas
brasileiras de longo prazo”, diz o re-

latório, que calculou a mudança nas
taxas no período entre 22 de maio e
19 de junho, outro momento em
que o Fed apontou a perspectiva de
diminuir a compra de títulos do Te-
souro e papéis lastreados em hipote-
cas. A expectativa dominante de que
isso ocorreria na reunião de setem-
bro do Fed não se confirmou.

O relatório do FMI diz que núme-
ros recentes do balanço de paga-
mentos mostram alguma recupera-
ção do fluxo de capitais. Ao apontar
a capacidade de resistência do país,
o FMI diz que o Brasil tem algum es-
paço de políticas para lidar com “flu -
xos significativos de saída de capi-
tais”. “Grandes reservas acumuladas,
de US$ 374 bilhões, podem ser usa-
das para evitar um ‘overshooting’ do
câmbio ou ajustes desordenados”,
afirma o FMI, ressaltando que o BC
anunciou recentemente um progra-
ma substancial de intervenções para
limitar esses riscos. “O BC também
pode reduzir depósitos compulsó-
rios dos atuais níveis elevados para
diminuir pressões de liquidez no sis-
tema bancário.”

A instituição nota ainda que o
setor bancário do Brasil é estável,
contando com amplos amortece-
dores de capital. “A alavancagem
das empresas e a dívida externa au-
mentaram desde 2010, embora se
mantendo dentro de intervalos
históricos. A liquidez melhorou à
medida que a duração [das dívi-
das] se alongou.”

O estudo do FMI analisa o impac-
to das políticas monetárias não con-
vencionais dos países desenvolvidos
na economia global, focando num
estudo à parte a exposição e a resis-
tência a mudanças na política mo-
netária e nos fluxos de capitais de 13
grandes economias que sofrem os
impactos dessas medidas (que en-
volvem compras maciças de ativos,
num momento em que os juros es-
tão próximos de zero em países co-

mo os EUA). O relatório mostra que
Austrália, Canadá e Coreia do Sul são
os que aparecem em melhores con-
dições de enfrentar esse quadro, a
primeira pela maior resistência, os
outros dois pela baixa exposição.

O FMI evita apontar explicita-
mente os mais vulneráveis. Diz que
algumas economias parecem mais
vulneráveis, devido tanto à maior
exposição quanto à menor resistên-
cia, e que há casos intermediários.
Na teleconferência sobre o relatório,
os economistas do FMI tampouco
disseram explicitamente quais dos
13 países são os mais vulneráveis. O
diretor-assistente do Departamento
Monetário e de Mercado de Capitais
do FMI, Karl Habermeier, disse que
não queria “entrar nessas compara-
ções entre países e rankings”. Segun-
do ele, “seria injusto e inapropriado”
fazer essas comparações, pelo fato
de o assunto estar envolvido em
muita incerteza. Pela sua resposta, fi-
cou claro que seria delicado para o
FMI apontar países mais frágeis.
Além de Brasil, Austrália, Canadá e
Coreia do Sul, o relatório examina a
situação de China, Índia, Indonésia,
África do Sul, Turquia, Rússia, Polô-
nia, México e Tailândia.

A leitura do texto sugere que o
Brasil, por exemplo, está em posição
mais frágil que a China e a Rússia,
mas em melhor situação do que a Ín-
dia. No caso da China, o FMI diz que
o país depende pouco de financia-
mento externo, tem amplas reservas
que podem ser usadas para amorte-
cer os efeitos dos choques e tem es-
paço para estímulos fiscais para im-
pulsionar a atividade, caso o cresci-
mento fique muito abaixo da meta
ode 7,5%. No caso da Índia, a situa-
ção é mais complicada. “A combina-
ção de um elevado déficit em conta
corrente e a dependência de fluxos
externos para ações e dívida em car-
teira constitui uma vulnerabilidade-
c h av e”, afirma o FMI.

RUY BARON/VALOR

Cozendey, secretário de assuntos internacionais, representará o ministro Mantega (Fazenda) no encontro do FMI desta semana

Reversão
monetária
pode ser
‘ac identada’
De Washington

O caminho de saída da política
monetária ultra expansionista
adotada pelos países desenvolvi-
dos pode ser “a c i d e n t a d o”, adverte
relatório divulgado pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI). Se-
gundo a instituição, há riscos de
volatilidade adicional nos merca-
dos e de efeitos significativos sobre
a economia global. Do lado das
economias que adotam essas polí-
ticas, destaca o FMI, a instabilidade
pode ser contrabalançada por
meio de uma comunicação clara
da estratégia de redução dos estí-
mulos monetários, tecla em que a
diretora-gerente do FMI, Christine
Lagarde, insiste há meses.

Segundo o FMI, há a possibilida-
de de crescente volatilidade nos ju-
ros de longo prazo, devido à pers-
pectiva de saída da política mone-
tária expansionista adotada em
países como os EUA. Os prováveis
motivos para essa instabilidade
são a incerteza quanto à trajetória
dos juros básicos; a incerteza em
relação à capacidade de os bancos
centrais controlarem perfeita-
mente os juros de curto prazo du-
rante a saída num cenário de ex-
cesso significativo de liquidez, e a
incerteza sobre os efeitos das ven-
das dos ativos nos balanços dos
BCs sobre os preços.

“A saída das políticas monetárias
não convencionais vai levar a alguns
ajustes normais, mas pode haver al-
guma volatilidade adicional devido
a reações dos mercados além do
controle dos bancos centrais”, afir-
mou o diretor-assistente do Depar-
tamento Monetário e de Mercado de
Capitais do FMI, Karl Habermeier.
“Essa volatilidade pode ter efeitos
significativos sobre o resto do mun-
do, com riscos para a estabilidade
macroeconômica e financeira. Paí-
ses com fundamentos macroeconô-
micos e de políticas mais fortes de-
vem lidar melhor com as turbulên-
cias de mercado”, disse Habermeier.

O estudo destaca que, mesmo se a
saída dessas políticas monetárias ex-
pansionistas for bem administrada,
os países podem esperar “alguma re-
versão dos fluxos de capitais, moe-
das mais depreciadas, custos de em-
préstimos mais elevados e volatili-
dade adicional”. A economia global
enfrentou um período de instabili-
dade depois que o Federal Reserve
acenou, em 22 de maio, que poderia
reduzir o ritmo de compras de ativos
ainda neste ano. Essa volatilidade
perdeu força nas últimas semanas,
especialmente porque o Fed desistiu
de começar a diminuir as aquisições
em setembro.

A análise do FMI sobre a exposi-
ção e resistência de 13 países (entre
eles o Brasil) que sofrem os efeitos
dessas políticas mostrou que ne-
nhum deles mostrou ampla ou agu-
da instabilidade econômica ou fi-
nanceira. A exposição se refere à pro-
babilidade de volatilidade do mer-
cado e de fluxos de saída de capitais
depois da redução dos estímulos
nos países desenvolvidos, enquanto
a resistência mostra a capacidade
dessas economias em lidar com esse
cenário. O estudo mostrou que al-
guns estão em melhor forma, como
Austrália, Canadá e Coreia do Sul,
sem explicitar os mais vulneráveis. O
Brasil aparece com exposição eleva-
da, mas com alguma capacidade de
resistência. (SL)

aos bancos e a taxa básica acabará
baixando para 100 pontos-base,
disse Rajan no dia 20 de setembro,
em sua primeira reunião de reava-
liação da política monetária.

Ele reduziu a taxa de emprésti-
mos em 75 pontos-base nesse dia,
ao mesmo tempo em que aumen-
tou a taxa básica em 0,25 de pon-
to percentual e prometeu comba-
ter a inflação. “Há menor necessi-
dade de manter a defesa da taxa
de juros, diante da estabilização
da moeda”, disse a economista-
chefe do Yes Bank, Shubhada Rao.
A taxa de empréstimos deve ser
reduzida em mais 50 pontos-base
no dia 29, acrescentou.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Finanças, p. C14.




