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‘Osistemabancário jáestárespirandomais’
SegundoMantega, houve melhora na liquidez do mercado e no crédito para exportação

CMNfacilita vendadecréditos

BCvaicortarremuneraçãode
bancoquenãocomprarcarteira

TURBULÊNCIAGLOBALq

Apenas 30%do compulsório poderá ser usado para aquisição de títulos, que rendem 13,75%

Fabio Graner
BRASÍLIA

Preocupadocomapersistência
dos problemas de falta de liqui-
dez,oBancoCentral(BC)resol-
veu carregarmais namão para
estimularasoperaçõesdecom-
pra de carteira de crédito e ou-
tros ativos de bancos pequenos
e médios por instituições de
grandeporte.Emcircularpubli-
cada ontem, o BCmudou a for-
maderecolhimentodocompul-
sório sobre depósitos a prazo –
comoosCDBs–,parapenalizar
osbancosquemantiveremseus
recursos parados no BC, em
vezde fazer odinheiro circular.
Hoje, 15% dos depósitos a

prazo captados pelos bancos
são recolhidos compulsoria-
mente junto aoBC,masa regra
determina que isso seja feito
por meio de títulos públicos fe-
derais, que rendema taxa bási-
ca de juros, hoje em 13,75% ao
ano. Com amedida, a partir do

dia 14 de novembro os bancos
poderão recolher junto ao BC
apenas 30% desse compulsório
em títulos públicos.
Os outros 70% terão de ser

recolhidos em espécie, sem
qualquer remuneração, casoos
bancos não se utilizem da prer-
rogativa, concedida ainda na
primeira metade deste mês, de
utilizar o dinheiro para adqui-
rir carteiras de crédito de ou-
tras instituições de pequeno e
médio e porte (com patrimônio
deatéR$7bilhões). Com isso, o
BCpretende fazer circular cer-
ca deR$ 28 bilhões.
Os grandes bancos também

estão autorizados a comprar
com os recursos outros ativos
de instituições demenor porte,
comodireitoscreditóriosdelea-
sing, títulosde renda fixa emiti-
dos por entidades privadas não
financeiras integrantes de fun-
dos de investimentos, e depósi-
tos interfinanceiros (DI) de ins-
tituiçõesfinanceirasquenãose-

jamdomesmo conglomerado.
Em audiência na Comissão

deAssuntosEconômicosdoSe-
nado,opresidentedoBC,Henri-
queMeirelles,adiantouquepre-
tendia agir para fazer o dinhei-
ro chegar aos bancos depeque-

no e médio portes. “Já toma-
mosmedidasnessesentido(au-
mentar a liquidez), entre elas a
de liberar o compulsório para
ser usado apenas na comprade
carteiras de crédito dos peque-
nos emédios.Mas isso não está

ocorrendonamedidaespera-
da. E, assim, estudamosme-
didas adicionais para fazer
com que se assegure que es-
ses recursos cheguem na
ponta.”
O economista-chefe do

banco BES Investimento,
JankielSantos,elogiouame-
didadoBCedissequeelasig-
nifica um “basta”. “Estame-
dida vai acelerar a forma co-
mo os recursos chegam às
instituiçõesdepequenoemé-
dioporte.”Elecalculaque,se
os bancos não utilizarem o
mecanismo eles perderão
R$ 15milhões por dia.
OeconomistadoInstituto

de Estudos para oDesenvol-
vimentoIndustrial(Iedi),Jú-
lio Gomes de Almeida, elo-
giou a medida, mas lamen-
touquese limiteàcomprade
carteiras de crédito e não in-
clua financiamentos para
empresas e consumidores. ●
COLABOROU RENEE PEREIRA

BBnãopoderá
maiscomprar
NossaCaixa
semlicitação

ALONGAMENTO–Durante sessaodoCAE, noSenado, emque foi decididadestinaçãodos recursosdocompulsório,Meirelles fazexercícioparaaliviarproblemadecoluna

Ribamar Oliveira
BRASÍLIA

O ministro da Fazenda, Guido
Mantega,eopresidentedoBan-
coCentral,HenriqueMeirelles,
disseram ontem que os dados
da economia brasileira já indi-
cam melhora não apenas na li-
quidez do mercado, como tam-
bém nos financiamentos às ex-
portações,quetinhamsidomui-
to afetados pela crise interna-
cional. “Sinto que estamos nu-
masituaçãodiferente,poiscon-
seguimosaumentara liquideze
osistemabancário jáestárespi-
randomais”, afirmouMantega,
durante audiência pública na

Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado.
Meirelles apresentou um

gráfico que mostra que as ope-
rações de antecipação de con-
trato de câmbio (ACC), feitas
pelosexportadores, jáforamre-
tomadas, embora ainda não te-
nhamatingidoonívelpré-crise.
“Eles (os ACC) não atingiram o
pico anterior, mas esse proces-
so está se restabelecendo”, dis-
se Meirelles, ao enumerar as
medidasjáadotadaspelogover-
no para restabelecer os finan-
ciamentos às exportações e re-
construir o crédito interno.
Ele ressaltou que não há no

Brasil, ao contrário de outros
países, paralisação completa
do crédito. Admitiu, no entan-
to, queasmédiasdiáriasdeem-

préstimos caíram “um pouco”
no início da crise. Dados do BC
relativos a outubro mostram
que houve contração média de
5% do crédito. Em meados do
mês, o BC havia informado que
a quedamédia era de 13%.
Mantegaachaqueacrisepo-

deestarcedendo,diantedasme-
didasadotadaspornaçõesmais
desenvolvidas. “Acredito que
poderemos estar entrando em
uma fase mais amena da crise,
emboraelaaindasejamuitogra-
ve. Mas não tão aguda quanto
nesse um mês e meio que pas-
sou”,afirmou.“Acriseserápro-
longada,maspodemosestaren-
trando numa fase menos agu-
da. O sistema financeiro inter-
nacionaldá sinaisdequevoltou
a funcionar, pois as operações

nointerbancário (empréstimos
entre bancos) voltaram a ocor-
rer.”
Para regularizar a situação

domercado de câmbio e conter
a alta do dólar, Meirelles disse
aos senadores que o BC injetou
US$32,8bilhõesnomercadoin-
terno. Desse total, segundo ele,
US$ 4,6 bilhões saíram das re-
servasinternacionaisdoPaís.O
restante foi resultadodeopera-
çõesrealizadaspeloBCnomer-
cado futuro de dólar. Nesse to-
tal,estãocomputadasvendasdi-
retas das reservas no mercado
decâmbio àvista, empréstimos
com compromisso de recom-
pra,swapscambiaiseemprésti-
mopara o comércio exterior.
Porcausada fortedesvalori-

zação do real, Meirelles infor-

mou que a dívida líquida do
setor público atingiu seu ní-
vel mais baixo desde setem-
bro de 1998, fechando o mês
de outubro em torno de 37%
doPIB.Nofimdeagostodes-
te ano, a dívida líquida esta-
va em40,5% doPIB. ●

●●● No esforço para incentivar
bancos pequenos a vender suas
carteiras de crédito, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) ante-
cipou ontem a vigência das re-
gras que alteram o registro contá-
bil dessas operações. Agora, ban-
cos que venderem ativos com
prejuízo poderão diluir o resulta-
do nos balanços trimestrais. As
regras passam a valer emnovem-
bro e não em janeiro de 2009.

Assim, as normas atuais, que
produzemefeito imediato no ba-
lanço dos bancos, deixarão de

valer. Nomercado, analistas têm
dito que grandes bancos têm fei-
to propostas abaixo do valor real
das carteiras por desconfiar da
qualidade dos créditos, o que es-
taria impedindo alguns negócios.

O chefe do Departamento de
Normas do BC, AmaroGomes,
explicou que a decisão de anteci-
par amedida foi tomada pelo
CMNporque há o “entendimento
de que a antecipação pode facili-
tar a cessão” das carteiras de
crédito entre as instituições finan-
ceiras. ● F.N.

CELSO JUNIOR/AE

BRASÍLIA

Ogovernoaceita fazeralgumas
mudanças na medida provisó-
ria 443, que autorizou o Banco
doBrasil (BB) e a Caixa Econô-
micaFederalacomprarbancos
e outras empresas, segundo in-
formouontemoministrodaFa-
zenda, Guido Mantega. Além
de estabelecer umprazo para a
validade da MP, proposto ini-
cialmentepelo líderdoDEMno
Senado, José Agripino (RN),
Mantega acatou a sugestão fei-
ta pelo presidente do PP, sena-
dor Francisco Dornelles (RJ),
de retirar do texto a autoriza-
çãoparaqueoBBeaCaixapos-
samcompraroutrosbancospú-
blicossem licitação.Essamedi-
da, se fosse mantida, facilitaria
a venda da Nossa Caixa para o
BB. “Isso pode ser corrigi-
do”,disseMantega.
Outra mudança aceita por
Mantegadizrespeitoàautoriza-
ção de compra de ações de em-
presas pela CaixaPar (o banco
de investimento da Caixa cria-
do pela MP 443). Oministro da
Fazenda explicou que a reda-
ção desse artigo não ficou ade-
quada,poisaintençãodogover-
no era de restringir a ações de
empresas da área de constru-
çãocivil. “Do jeitoque ficoudeu
a entender que podia comprar
ações de qualquer empresa.”
Elepediudesculpasporque, se-
gundoele, àsvezesosministros
não têmtempode lermais deti-
damente o texto das MPs por
causa da pressa.
E a compra dos papéis será
em pequena quantidade. “Não
seráa comprado controle acio-
nário”, disse. “A intenção é que
aCaixacontribuaparadarcapi-
tal de giro para as empresas da
construção civil, de tal forma
que elas mantenham os em-
preendimentos em execução.
Se para isso bastar comprar
apenas debêntures dessas em-
presas, não há problema. Pode
ser”, afirmou.
OssenadorespresentesàCo-
missão de Assuntos Econômi-
cos(CAE)doSenado,ondeomi-
nistrodaFazenda e o presiden-
te do Banco Central, Henrique
Meirelles,prestaramesclareci-
mentos sobre as medidas anti-
crise, criticaram o caráter “es-
tatizante” da MP. Mantega ne-
gou que a intenção do governo
seja estatizante. Segundo ele, a
medida foi adotada para am-
pliar as alternativas de compra
debancoseresolverumproble-
ma emergencial.
O presidente do BC, Henri-
queMeirelles,deuumsustonos
senadoresao inesperadamente
flexionar o corpo para frente.
Elequasebateuorostonamesa
nomovimento. Houve ummur-
múrio geral, seguido de risos.
“Agradeçoapreocupaçãodeal-
guns senadores que acharam
que eu estava tendo um enfar-
te”, disse Meirelles explicando
que sofre de um problema na
coluna e que, por isso, às vezes,
precisa se alongar. ● R.O.
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