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Finanças

Ag e n d a

Crescimento econômico
A “The Economist” realiza o se-

minário “Brazil Summit”, que tem
como tema os novos condutores
do crescimento econômico.

Data: 24 de outubro
Horário: 8h
Local: The Grand Hyatt. Av. das

Nações Unidas, 13.301 – São Paulo
Informações: event-ti -

ckets@economist.com

BB na Apimec
O Banco do Brasil realiza reu-

nião na Apimec/SP com analistas e
profissionais de investimentos.

Data: 23 de outubro
Horário: 16h30
Local: Espaço Rosa Rosarum. R.

Francisco Leitão, 416 – São Paulo
Informações: apimecsp@api -

m e c s p. c o m . b r
E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

marca. “Alguma volatilidade de
market share, ainda que para bai-
xo, é esperada, na medida em que
trabalhamos nossa estratégia de
longo prazo. Depois, serão possí-
veis ganhos de market share de
forma mais sustentável”, disse.

Quando seu controlador, o
Itaú Unibanco, fechou o capital
da credenciadora, a Rede deti-
nha cerca de 41,5% de participa-
ção de mercado, em dezembro
de 2012. Em junho deste ano, a
fatia encolheu para 40%. Maluhy
criticou o que chama de “alu -
guel de market share” na com-
petição do setor de cartões. “Vo -
cê traz ‘s h a r e’ ao oferecer preço
mais baixo ao grande varejo. É
um ganho que vem rápido e vai
mais rápido ainda, quando ele
recebe oferta de preço menor.”

Esse é um dos motivos que ex-
plicam o foco da Rede em peque-

Rede aposta em lojista menor e mais rentável
Felipe Marques
De São Paulo

Não foi só no nome que a Rede-
card mudou. Rebatizada como Re-
de, a credenciadora também repa-
ginou a estratégia. A agressividade
com que conquistou grandes lojis-
tas após a abertura de mercado,
em 2010, ficou para trás. Agora, a
credenciadora de cartões, que cap-
tura o meio eletrônico de paga-
mento no varejo, vê pouco espaço
para guerra de preço no segmento.
Também se mostra mais disposta a
fisgar os pequenos comércios,
mesmo que isso signifique sacrifi-
car ganhos de volume em prol de
melhor rentabilidade.

“Após o fechamento de capital,
deixamos de ter a pressão de entre-
gar números todo trimestre”, afir-
mou Milton Maluhy, presidente da
Rede, em evento de lançamento da

Curtas

Brasil Plural contrata
O banco Brasil Plural contra -

tou nesta semana o executivo
Francisco Navarrete para chefiar
o setor de análise de ações de
empresas dos setores de energia
e de serviços de utilidade públi-
ca, segundo apurou o Va l o r . Na-
varrete tem experiência de dez
anos no setor e já trabalhou para
os bancos Barclays, Goldman Sa-
chs e Bear Stearns, tendo sido um
dos analistas de América Latina
mais bem classificados em pes-
quisas feitas com corretoras ao
longo de sua carreira. No Bear
Stearns, Navarrete fez parte da
equipe de análise que conquis-
tou o primeiro lugar no renoma-
do ranking do “Institutional In-
vestor ” por dez anos consecuti-
vos. Formado em engenharia ele-
trônica, Navarrete é chileno e vi-
ve no Brasil há mais de 20 anos.
(Aline Oyamada)

Entrevista Para estrategista do J.P. Morgan, BC brasileiro está na direção certa

‘Perspectiva para o real é de
depreciação no próximo ano’

MARISA CAUDURO/VALOR

Garcia-Amaya, do J.P. Morgan: “Inflação no Brasil ainda preocupa e faz com que preços dos títulos pareçam caro s ”

Antonio Perez
De São Paulo

O adiamento do início da redu-
ção dos estímulos monetários pe-
lo Federal Reserve (Fed, o banco
central americano) tirou pressão
de moedas emergentes, como o
real, e “abriu uma janela de opor-
t u n i d a d e” para que o Banco Cen-
tral brasileiro, com o aperto da
política monetária, tente “anco -
rar as expectativas de inflação”.

A opinião é de Andres Garcia-
Amaya, vice-presidente e estrate-
gista global de fundos do J.P. Mor-
gan, que veio ao Brasil para encon-
tros com grandes investidores lo-
cais. “O BC brasileiro está indo na
direção correta [ao apertar a políti-
ca monetária]. Não vai ser suficien-
te para pôr a inflação em trajetória
sustentada de queda mais forte,
porque a inflação de serviços ainda
é muito forte. A inflação vai ficar
perto de 6% no próximo ano”, diz
Garcia-Amaya, cuja missão é for-
necer análises para gestores de
fundos e consultores financeiros
da instituição ao redor do mundo.

Para o estrategista, a inflação
ainda elevada e uma provável
depreciação do real em 2014,
desencadeada pela diminuição
dos estímulos monetários nos
Estados Unidos, fazem com que
os títulos públicos brasileiros
não sejam uma alternativa inte-
ressante neste momento.

Não se pode subestimar, diz
Garcia-Amaya, a reação do mer-
cado quando de fato o Fed come-
çar a diminuir as compras men-
sais de bônus, hoje em US$ 85 bi-
lhões. “A consequência vai ser um
dólar mais forte no mundo, ten-
do do outro lado moedas emer-
gentes mais fracas. Isso vai afetar
também a renda fixa brasileira”,
afirma o estrategista.

Veja os principais trechos da
entrevista.

Valor: Houve entrada de mais de
US$ 20 bilhões para renda fixa bra-
sileira este ano, com forte fluxo após
o governo zerar o IOF (Imposto so-
bre Operações Financeiras) para
aplicações de estrangeiros em ju-
nho. O dólar perdeu força e o Brasil
está subindo os juros. Os papéis pú-
blicos brasileiros são atraentes para
o investidor global?

Andres Garcia-Amaya: A remo-
ção do IOF foi um sinal positivo
para os investidores, mostrou
que eles são bem-vindos. Isso
combinado com o fato de as ta-
xas de juros estarem muito bai-
xas em outros países, como Esta-
dos Unidos, Japão, Alemanha,
em comparação com as taxas
brasileiras, estimulou essa entra-
da. Essa busca de investidores
por “yield” [retorno] é natural.
Não sei se a política monetária e
fiscal praticada no Brasil será su-
ficiente para manter a atrativida-
de dos títulos. Quando pensa-
mos em alocação global de ati-
vos, estamos muito cautelosos
no mundo inteiro. O Federal Re-
serve vai iniciar o “tapering” [re -
dução do programa mensal de

US$ 85 bilhões em compras de tí-
tulos] e isso vai afetar os países
emergentes com déficits em
transações correntes, como é o
caso do Brasil. A inflação no Bra-
sil ainda preocupa. Isso faz com
que nos preços atuais os papéis
brasileiros pareçam caros.

Valor: Após o impasse orçamen-
tário nos Estados Unidos, analistas
passaram a trabalhar com a redu-
ção nos estímulos apenas no ano
que vem. Quando o Fed deve come-
çar a reduzir as compras de bônus?

G a rc i a -A m aya : Preferíamos
que o Fed já tivesse começado a
diminuir as suas compras. A pa-
ralisação [parcial dos serviços
públicos americanos] durou
quase três semanas e isso preju-
dicou a economia. O “tapering”
não vai ser feito ainda este ano.
Acredito que possa ser em feve-
reiro ou março. Não se pode su-
bestimar as reações do mercado
ao início do “tapering”. Os mer-
cados tendem a reagir de forma
exacerbada. A consequência vai
ser um dólar mais forte no mun-
do, tendo do outro lado moedas
emergentes mais fracas. Isso vai
afetar também a renda fixa brasi-
leira. O real se recuperou recente-
mente, mas a perspectiva é de de-
preciação no ano que vem, e isso
afeta a inflação.

Valor: O Banco Central brasileiro
deu sinais de que vai continuar a
apertar a política monetária para
tentar segurar a escalada da infla-
ção. Isso não será suficiente para

conter a alta de preços?
G a rc i a -A m aya : O comunicado

da decisão e a ata mostram que o
aperto monetário continua. Mas
a ata não trouxe nenhum sinal
claro de até onde o Banco Central
pretende elevar a taxa de juros.
Pode ser algo entre 10% e 11%. Eu
acredito que seja 10,50%. Não vai
ser suficiente para pôr a inflação
em trajetória sustentada de que-
da mais forte, porque a inflação
de serviços é muito resistente e
não vai cair porque a renda con-
tinua forte. A inflação vai ficar
perto de 6% no próximo ano. Mas
o adiamento do “tapering” abriu
uma janela de oportunidade pa-
ra o banco central brasileiro por-
que trouxe uma apreciação do
real. O BC vai ter alguns meses
para tentar ancorar as expectati-
vas de inflação, acho que é tempo
suficiente. O BC brasileiro está in-
do na direção correta e não vai
deixar as expectativas piorarem e
a inflação ir além de 6%.

Valor: As agências de classifica-
ção de risco Standard & Poor’s e Mo-
ody ’s rebaixaram a perspectiva do
rating brasileiro. A condução da po-
lítica fiscal brasileira preocupa os
investidores?

G a rc i a -A m aya : Apesar do re-
baixamento da perspectiva da
nota brasileira e dos problemas
fiscais, os investidores não desis-
tiram do Brasil. Acredito que as
pessoas têm esperança de que o
Brasil vai ajustar a política fiscal.
Com a eleição no ano que vem, os

investidores adiaram grandes
decisões. As pesquisas mostram
que a Dilma [Rousseff, presiden-
te da República] ainda é a favori-
ta. Mas pode ser uma batalha
apertada. Independentemente
de quem seja o favorito, o fato é
que as eleições criam incerteza.
Eu acho que o potencial de cres-
cimento do Brasil é de algo entre
3% e 4%. A dificuldade para cres-
cer mais hoje é a produção indus-
trial. As vendas no varejo mos-
tram que o consumo é muito re-
siliente. O setor industrial conti-
nua não sendo competitivo glo-
balmente, isso segura a econo-
mia. No próximo ano, o Brasil de-
ve crescer entre 2% e 2,5%, prova-
velmente. Vai ser um ano difícil
para os emergentes e para o Bra-
sil. Hoje, os bônus brasileiros pa-
recem caros.

Valor: Quais as melhores oportu-
nidades de investimento?

G a rc i a -A m aya : Estamos caute-
losos com a renda fixa, mas ve-
mos grandes oportunidade em
ações americanas e europeias.
Ajustadas pelos riscos, as ações
europeias estão com preços
atraentes, os lucros mostram re-
cuperação lenta mas constante.
Ações americanas também são
interessantes quando se pensa
em valor relativo. É melhor ter
ações do que bônus ou dinheiro
em caixa. Em um ambiente de
muita incerteza, o importante
para o investidor de longo prazo
é ter uma diversificação global.

Juro longo resiste e
favorece venda de
títulos prefixados

Fonte: UBS Wealth Management. *Média dos juros do México, África Sul, Turquia, Índia, Rússia Indonésia, Polônia e Hungria

Prêmio de risco em alta
Taxa de juros de 5 anos – em %

Brasil Média Emergentes* Diferencial
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Lucinda Pinto
De São Paulo

Mesmo com toda a queda verifi-
cada nos juros futuros de longo
prazo, garantida pela aposta de
que a política monetária america-
na não vai mudar tão cedo, o prê-
mio de risco pago no Brasil ainda é
mais alto do que se vê em outros
emergentes. Na visão de especialis-
tas, isso se deve a preocupação
com a inflação — a despeito da
ação mais firme do Banco Central
na condução monetária — e à in-
certeza a respeito da evolução do
câmbio. “O que a curva de juros do
Brasil mostra é que o processo de
compra de credibilidade do Banco
Central ainda vai demandar mais
d e l e”, afirma um especialista. Gra-
ças a tal percepção, o Tesouro tem
assegurado boa demanda para pa-
péis prefixados longos, as Notas do
Tesouro Nacional - série F (NTN-F),
as preferidas dos estrangeiros.

Levantamento feito pelo UBS
Wealth Management mostra que a
diferença entre o juro futuro de
cinco anos no Brasil e a média da
taxa de contratos de prazo seme-
lhante do México, África Sul, Tur-
quia, Índia Rússia, Indonésia, Polô-
nia e Hungria vem aumentando
nas últimas semanas. Há um ano,
esse spread estava em 26 pontos
base e, ontem em 55,7 pontos.

Para Francisco Levy, do UBS Weal-
th Management Brasil, há duas va-
riáveis influenciando a decisão de
investimento globalmente. A pri-
meira, é a sensível diminuição da
pressão da mudança da política mo-
netária nos EUA no curto prazo —
quadro traçado a partir de dados
econômicos mais fracos por lá, si-
tuação fiscal incerta e a escolha de Ja-
net Yellen para a presidência do Fed,
que tem uma postura mais cautelo-
sa em relação ao fim dos estímulos.
“O mundo abriu o olho de novo para
emergentes, e isso gera fluxo de re-
cursos para várias praças”, diz.

O Brasil deveria ser um dos for-
tes candidatos a receber esse fluxo,
dado o elevado retorno ao investi-
dor — um dos maiores do mundo.
Mas há ainda uma dose de ceticis-
mo com o futuro, razão da postura
ainda cautelosa na hora da aplica-
ção. É por isso que os contratos
prefixados carregam uma dose de
prêmio de risco importante.

A cautela se explica pela proxi-
midade do ano eleitoral, pela in-
flação resistente e também pelos
riscos do câmbio. O real é hoje uma

das moedas que mais se apreciam
na comparação ao dólar, mas em
grande parte por causa da atuação
do BC por meio da venda diária de
contratos de swap e linha cambial.
“O alívio do câmbio é uma boa no-
tícia do lado da inflação, mas o
problema é que, se existe a visão de
que ele está se movendo de forma
artificial, então o mercado cobra
p r ê m i o”, diz Levy. Ele acrescenta
que a volatilidade do câmbio é
também um dos elementos consi-
derados pelo investidor. E, diante
do debate em torno da estratégia
do BC junto ao câmbio, o risco de
instabilidade permanece no ar.

É preciso admitir que os sinais
mais firmes do BC em relação ao ru-
mo da política monetária contaram
pontos a favor da credibilidade e
ajudaram a reforçar o apetite do in-
vestidor por juros mais longos. Afi-
nal, se o BC for mais rigoroso no
combate à inflação agora, abrirá es-
paço para alívio no futuro. Na ata do
Copom, divulgada na semana passa-
da, o BC indicou que não terá cons-
trangimento em elevar a Selic para a
casa de dois dígitos e, em resposta,
analistas elevaram sua projeção pa-
ra a taxa para 10,25% no fim de 2014,
segundo a pesquisa Focus, do BC.

Aproveitando a boa demanda
por esse tipo de risco, o Tesouro re-
forçou a oferta de títulos prefixados,
inclusive de NTN-F, os mais longos e
os preferidos dos estrangeiros. No
leilão da semana passada, foram
vendidos cerca de R$ 4,7 bilhões, o
maior lote desses papéis já vendido
pelo Tesouro. “Ainda assim, é fato
que o prêmio exigido pelo investi-
dor é alto”, diz um especialista. “Isso
significa que a tendência dessas ta-
xas é de queda e, quem entra agora,
ganha um retorno muito atrativo.”

A megaoferta de NTN-F, na ver-
dade, também pode ajudar a expli-
car em parte a resistência dos juros
futuros. Se o mercado sacia seu
apetite com os papéis do Tesouro, a
demanda por aplicação em DIs fu-
turos naturalmente é menor.

Mas é o comportamento da in-
flação a razão que mais preocupa
investidores e que explica a pressão
sobre os juros futuros. Alguns con-
sideram que existe a possibilidade
de o BC ter de fazer uma segunda
rodada de aperto monetário após
concluir o atual ciclo. “Se o objetivo
do BC é entregar em 2014 uma in-
flação abaixo do que a registrada
em 2013, o mercado vai colocar no
preço a ideia de um aperto mone-
tário residual”, diz um analista.

nos comércios. “Os pequenos
clientes não movem o ponteiro de
‘s h a r e’, mas movem o de rentabili-
d a d e”, afirmou. Mais rentáveis, co-
mo têm menor poder de fogo para
negociar preços, os pequenos lojis-
tas ajudam a criar um colchão de
ganhos que possibilita, em tese,
maiores descontos nos grandes.

Maluhy adotou discurso seme-
lhante ao da rival Cielo ao afirmar
que as discussões com grandes lo-
jistas precisam ir além do preço.
“Queremos sair apenas da discus-
são de preço para o que podemos
oferecer de valor agregado, seja no
universo de meios de pagamento,
seja nos produtos e serviços bancá-
rios”, afirmou o executivo.

No terceiro trimestre do ano
passado, a Rede assustou o setor de
cartões — inclusive a concorrência
— e tomou da rival Cielo grandes
clientes. A perda equivaleu a R$ 12

bilhões em volume financeiro
anualizado. Maluhy não descartou
que o movimento possa se repetir,
em casos pontuais, mas afirmou
que o espaço para oferecer descon-
tos a grandes lojistas, sem destruir
margens, é reduzido.

No grupo de clientes que a Re-
de classifica como varejo, com
volume de vendas em cartões de
até R$ 3 milhões, a taxa de des-
conto cobrada de lojistas está en-
tre 3% e 3,5%, disse Maluhy.

O Mobile Rede, leitor que, aco-
plado a um tablet ou smartphone,
permite a aceitação de cartões co-
mo uma máquina POS é uma peça
importante na conquista do pe-
queno varejo. “É um produto com-
plementar ao POS. Os clientes que
deixarem um POS para leitor serão
uma quantidade pouco relevante”,
disse. O leitor custa R$ 129,00 mas
não cobra aluguel mensal.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Finanças, p. C14.




