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Inovação financeira
O diretor de Política Monetária
do Banco Central, Aldo Mendes,
avalia que a inovação financeira
pode reduzir o custo do dinheiro
pelo aumento da oferta de crédi-
to. “Vamos trabalhar para ter
uma regulação indutora do bai-
xo custo, estimulando a compe-
t i ç ã o”, disse após participar de
painel no 5º Fórum Banco Cen-
tral sobre Inclusão Financeira,
em Fortaleza. (Eduardo Campos)

Educação e inclusão
Mostrar o que acontece quando
o consumidor paga a fatura par-
cial do cartão de crédito é a nova
funcionalidade da Calculadora
do Cidadão, ferramenta cuja ver-
são atualizada foi apresentada
no 5º Fórum Banco Central sobre
Inclusão Financeira. A calculado-
ra, disponível do site do BC, per-
mite agora comparar o custo de
pagar parte da fatura com o de
outros tipos de financiamento.
“Queremos o uso consciente e
responsável do cartão de crédi-
t o”, disse o chefe de subunidade
do Departamento de Tecnologia
da Informação do BC, Marcelo
Aragão. No evento, o diretor de
Relacionamento Institucional e
Cidadania do BC, Luiz Edson Fel-
trim, detalhou o Guia de Exce-
lência de Educação na Oferta de
Produtos Financeiros. A publica-
ção busca incentivar práticas
que possam contribuir com a
educação financeira e criar uma
melhor compreensão dos servi-
ços contratados pelo consumi-
dor. “Temos de aproveitar o mo-
mento de interesse daquele que
quer comprar produto ou servi-
ço financeiro para oferecer a ele
formação e informação. E a insti-
tuição financeira está no lugar
certo para prestar essa informa-
ç ã o”, disse.(EC)

Captação da Casan
A Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento (Casan)
emitirá até R$ 250 milhões em
cédulas de crédito bancário
(CCB) com o Banco Petra. A in-
formação consta de relatório da
agência Standard & Poor’s (S&P),
que classificou a empresa e a
emissão em ‘A+’, em escala na-
cional, com perspectiva estável.
As CCBs terão vencimento em
2023. A maior parte dos recursos
captados será usada para refi-
nanciar obrigações no valor
aproximado de R$ 175 milhões,
diz a S&P. (Vinícius Pinheiro)
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M e rc a d o s Falta de clareza quanto a metas fiscais e
atuação do BC impõe cautela e eleva prêmio de risco

Piora percepção
de estrangeiro
com o Brasil
Aline Oyamada
De São Paulo

A falta de transparência nas
contas fiscais do governo brasilei-
ro, a incerteza gerada pela proxi-
midade das eleições presidenciais
e outros impasses do setor corpo-
rativo são os principais motivos ci-
tados por executivos do mercado
financeiro para explicar a mudan-
ça no humor do investidor estran-
geiro com os ativos do país, hoje
considerados menos atraentes que
há alguns meses.

Evidência desse receio é a curva
de Credit Default Swap (CDS) — se -
guro contra um eventual calote so-
berano — do Brasil, que se desco-
lou da dos vizinhos da América La-
tina. Ontem, o CDS brasileiro para
um título de dez anos era cotado a
240,5 pontos-base, 81,7 pontos
acima do México e 66,4 superior ao
da Colômbia. No primeiro semes-
tre do ano, a diferença entre o prê-
mio brasileiro e mexicano era bem
menor, por volta de 25 pontos.

A preocupação com a falta de

comprometimento do governo
com as metas fiscais é um ponto ci-
tado de forma recorrente por eco-
nomistas e gestores de recursos
quando explicam o porquê da cau-
tela com o país. Os chefes da área
de investimentos em mercado de
dívida de emergentes da gestora
Babson Capital, Ricardo Adrogue e
Brigitte Posch, engrossam esse co-
ro. “O mercado está reagindo à fal-
ta de clareza no quadro fiscal. O
governo poderia fazer muito me-
lhor se tivesse mais transparência e
metas críveis”, diz Adrogue. A Bab-
son Capital tem US$ 182 bilhões
em ativos sob gestão.

Brigitte afirma que o debate
acerca do momento em que o Fe-
deral Reserve, o banco central dos
EUA, vai iniciar a desaceleração
do seus estímulos prejudicou a
atratividade dos ativos emergen-
tes como um todo, mas especifica-
mente no caso do Brasil, há fato-
res adicionais desincentivando as
aplicações. Entre eles, diz ela, está
a posição mais intervencionista
do governo em determinados se-

tores, as mudanças nas tarifas de
energia e a renegociação dos con-
tratos de concessão, e o aumento
no número de calotes entre emis-
sores brasileiros desde 2012, ci-
tando OGX, Lupatech, Banco Cru-
zeiro do Sul. “Todos esses pontos,
combinados, deixaram os investi-
dores mais cautelosos em relação
a aumentar suas alocações no Bra-
sil”, afirma ela.

Apesar do menor apetite dos es-
trangeiros por investimentos em
portfólio no Brasil, as empresas de
fora não parecem ter cancelado
seus planos de expandir os negó-
cios no país. Executivos de bancos
de investimentos responsáveis por
áreas que auxiliam a expansão de
multinacionais, entre outras tran-
sações financeiras, afirmam que as
companhias em geral estão mais
cautelosas com os mercados emer-
gentes, mas que o Brasil continua a
ser um dos destinos preferidos.

Fernando Iraola, responsável pe-
la área de produtos corporativos
do Citina América Latina, confirma
que o Brasil continua a ser um mer-

Política do Fed atrapalha, mas nem tanto
Análise
Angela Bittencourt
De São Paulo

Atribuir a deterioração de in-
dicadores e expectativas à per-
cepção de que o Federal Reserve
(Fed, o BC americano) poderá
iniciar o processo de redução
dos estímulos monetários à eco-
nomia na virada do ano pode ser
um exagero. O desmonte do
programa de ativos pelo Fed —
sinalizado no fim de maio,
aguardado intensamente para
setembro e agora vislumbrado
para dezembro, janeiro ou feve-
reiro do ano que vem — preocu -
pa todos os agentes do mercado.

É fato que isso contribui mui-
to para piorar as expectativas.
Mas a elevação do prêmio de ris-

co do Brasil não tem paralelo
com os vizinhos emergentes.

Os indicadores brasileiros, in-
cluindo os que disputam terre-
no no mercado externo com re-
ferências a outras economias,
pioraram muito mais que os de-
mais. É o caso do Credit Default
Swap (CDS), medida de risco
que superava o prêmio do Méxi-
co em 25 pontos no primeiro se-
mestre e ontem já estava acima
de 80 pontos.

É fato que não há registro de
uma debandada de capital estran-
geiro do Brasil. No entanto, até on-
de isso quer dizer tudo a nosso res-
peito? Ou até onde a permanência
do capital externo por aqui é uma
reverência aos fundamentos da
nossa economia? Não dá para des-
prezar o fato de que pagamos ju-
ros altíssimos quando compara-

dos a quase zero que prevalece nas
principais economias. Até pela ga-
rantia de uma remuneração inve-
jável e quase incomparável do ca-
pital financeiro, o Brasil chama
atenção para suas contas públicas.

De janeiro a setembro, dado
disponível mais recente, a conta
do governo com juros somou
R$ 177,2 bilhões e deve acelerar
com a alta da Selic já promovida
pelo Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) no mês passado e
mais um ajuste esperado para es-
te mês. Em 2012, as despesas com

juros alcançaram R$ 213,8 bi-
lhões, em queda na comparação
com 2011 quando essa fatura al-
cançou R$ 236,7 bilhões.

O mercado de câmbio pode
não acusar a instabilidade típica
de migração de capital estran-
geiro para fora do país, mas o fa-
to é que o fluxo cambial está ca-
da vez mais vermelho. E isso não
deixa de ser revelador sobre o
ânimo dos investidores. Há cin-
co meses consecutivos, de junho
a outubro, o fluxo cambial total
(conta comercial e financeira),

segundo dados do BC, é negati-
vo em US$ 18,191 bilhões. Mas o
saldo no ano, de janeiro a outu-
bro, tem resultado negativo me-
nor, de US$ 6,021 bilhões.

A conta comercial (exporta-
ções menos importações), de ja-
neiro a outubro, tem saldo posi-
tivo de US$ 8,782 bilhões, en-
quanto a conta financeira tem
resultado negativo de US$
14,799 bilhões. Nesta conta fi-
nanceira está contabilizada a
movimentação dos investidores
não residentes no Brasil.

cado chave. “Não há incerteza
quanto ao fato de que o mercado
brasileiro continuará a crescer, a
questão é o passo desse crescimen-
t o”, diz. “Qualquer companhia que
tiver uma aspiração global não po-
de se permitir não expandir para o
Brasil”, completa. O responsável
pela mesma área do Citi no Brasil,
Adoniro Cestari, pondera que al-
gumas companhias estão repen-
sando seus investimentos até que
haja mais clareza sobre o cenário
econômico, mas diz que ainda há
muito interesse. “O mercado brasi-
leiro é gigante, o montante de in-
vestimentos que precisam ser fei-
tos aqui é enorme”, afirma.

Os executivos da área de “Glo -
bal Transaction Banking” (GTB)
do Deutsche Bank também man-
têm a percepção que investir no
Brasil continua a ser de interesse
das companhias estrangeiras.
“Ainda há muitas oportunidades.
Há, claramente, investimentos
significativos a serem feitos em
infraestrutura e há investidores
domésticos e estrangeiros interes-

sados nesses projetos”, afirma Su-
san Skerrit, responsável pela área
nas Américas.

Segundo Robério Costa, econo-
mista-chefe do Rabobank Brasil, o
descolamento do CDS brasileiro evi-
dencia que a maior cautela com o
país não é explicada apenas pelo re-
ceio dos investidores com os merca-
dos emergentes. “Se fosse um movi-
mento global, o mesmo teria ocorri-
do com México, Colômbia e outros
semelhantes. O Brasil está pagando
um prêmio superior ao dos outros
países porque tem riscos diferencia-
dos”, afirma. Entre os principais fa-
tores que mantêm os fluxos mais
contidos, diz, estão a deterioração
das contas fiscais, a menor credibili-
dade do BC na percepção do merca-
do e a proximidade das eleições, que
naturalmente geram incerteza.

Com o menor apetite por Brasil,
os fluxos para a América Latina fo-
ram redirecionados. “O México foi o
que absorveu a maior parte, mas os
outros países, como Colômbia e Chi-
le, também se aproveitaram a redu-
ção de atratividade do Brasil”, diz.

English, do Fed,
defende que BC dos
EUA ajudaria a reduzir
o desemprego se
segurasse juro perto de
zero por mais tempo C7
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A CONFIRMAÇÃO
QUE FAZO CRÉDITO GIRAR.

Com experiência de mais de 25 anos no
mercado financeiro, a Cetip apresenta
uma solução para confirmar e monitorar as
informações de garantias referentes a
operações de financiamento de veículos.
O Cetip | Confirmação e Monitoramento de
Garantias é a opção segura e inovadora que
a cessão de crédito precisava.

Acesse www.cetip.com.br/transparencia
e saiba mais.

Declaração de exoneração de responsabilidade: o presentematerial foi emitido pela Cetip S.A. –Mercados Organizados (“Cetip”). A Cetip é ummercado
de balcão organizado autorizada a funcionar pela CVM (Comissão deValoresMobiliários) e regulado tanto por esta quanto pelo Banco Central do Brasil.
A contrataçãodos serviços contidos nopresentematerial é de responsabilidade exclusiva dos participantes, não sendoaCetip responsável, sobqualquer
pretexto, porperdasdecorrentesdousodireto, indiretoou consequencial dopresentematerial. ACetip se isentaaqualquer responsabilidadede fornecer
qualquer recomendação específica de natureza legal, tributária, regulatória ou outras que não estejam no seu escopo de trabalho. A responsabilidade
pela eventual contratação dos serviços contidos no presente material é exclusiva dos clientes, cabendo a este tão somente a função comunicativa de
lançamento dos produtos e/ou serviços. Os exemplos aqui porventura presentes simbolizam situações simuladas e hipotéticas,meramente ilustrativas.
Seu comportamento pode não representar as situações reais de mercado, não cabendo à Cetip qualquer responsabilidade
por tais casos e/ou pelo desfecho de casos reais. Nada constante aqui restringe ou exclui qualquer responsabilidade
legal cabida ao cliente, de acordo com a legislação e normas regulatórias. Este material é de propriedade da Cetip, sendo
expressamente proibida a reprodução de parte ou da totalidade de seu conteúdo, mediante qualquer forma ou meio, sem
prévia e formal autorização, nos termos das Leis sobre Propriedade Intelectual. Conforme previsto na Instrução CVMnº 461,
de 23de outubro de 2007, noRegulamento da Cetip, e demais normas aplicáveis emvigor, em função das características dos
mercados que atende, a Cetip não possui fundo garantidor ou outros mecanismos de ressarcimento de perdas, razão pela
qual não é cobrada qualquer taxa ou contribuição com esse objetivo.

Atendimento
11 3813-1466

www.ceberrini.com.br

• 428m2 ÁÚ com 12 vagas
• Ar-condicionado VRV
• Piso elevado
• Forro e Luminárias

BERRINI
Lajes corporativas

Entrega emOutubro 2013
Tabela a partir de R$ 14.800/m2

VENDE

Pensando em uma transação futura?
Pense no presente, fale conosco.
Auditoria
Consultoria
Impostos
Transações

Acesse:
ey.com.br/transacoes
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Finanças, p. C1.




