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Editorial
À beira da votação do impeachment no Senado, época em que essa edição é finalizada, a instabilidade
política faz parte do nosso dia a dia. Porém, não podemos deixar de citar outros fatos relevantes do momento, como o fim do embargo americano à Cuba, Henrique Meirelles com sua nova forma de “fazer banco”, a tendência por trás do Uber e a sucessão da Casa Branca. Além desses e muitos temas, contamos com
um artigo especial do Terraço Econômico, sobre o caso da telecomunicação brasileira.
A nossa tradicional entrevista é com o CIO da Constellation Asset Management, Florian Bartunek.
Nela, ele conta um pouco sobre sua história e sobre a Constellation, além da sua interpretação do momento atual brasileiro, e dá dicas de leitura. O bate-papo foi conduzido pela Liga de Mercado Financeiro FEA
USP e o InFinance.
Mantendo parceiros antigos e consolidando novos, contamos mais uma vez com a participação especial
do Poli Finance. Assim, caminhamos juntos para o desenvolvimento e progresso da Markets Street. Novamente, agradecemos à Thomson Reuters, que patrocina a impressão da revista.
Esperamos que apreciem a leitura.
EQUIPE MARKETS ST.

Essa revista é publicada somente para fins educacionais e sem propósito comercial.
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REAL ESTATE: ENTENDENDO O MERCADO
IMOBILIÁRIO BRASILEIRO
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O ciclo vicioso que o país enfrenta,
com inflação e taxas de juros elevadas,
tem criado dificuldades para que os
interessados em comprar um imóvel
consigam um financiamento adequado.
As altas taxas de juros têm feito com
que haja um déficit da caderneta de
poupança devido a dois grandes motivos:
a maior rentabilidade em investimentos
de renda fixa e a necessidade de
pagar dívidas. A Caixa Econômica
Federal enxugou o crédito imobiliário,
uma vez que este é abastecido com
recursos provenientes da caderneta

IVG-R

abr/09

Hoje o cenário é completamente
diferente. O Brasil enfrenta uma recessão
na economia, inflação bem acima da
meta do governo e altas taxas de juros.
Atualmente a tão temida palavra “bolha”
que traumatizou o mundo após a crise
de 2008 já não assusta mais.

O setor do mercado imobiliário
é crítico para o desenvolvimento da
economia nacional. Por ser um dos
setores que mais emprega no país,
investir em infraestrutura pode ajudar
a criar o ciclo virtuoso que nossa
economia tanto precisa. Porém, o
setor de real estate não vive apenas
de crédito imobiliário financiado por
bancos públicos. Ele depende também
de grandes fatores econômicos, como
o aumento da renda e crescimento de
investimentos. Mas por ser um setor que
gera grandes riscos ao empreendedor,
uma vez que este precisa alocar grandes
quantidades de capital logo no início, é
normal que continuemos a observar
essa desaceleração até que as condições
macroeconômicas do país melhorem.

O IVG-R - Índice de Valores de
Garantia de Imóveis Residenciais
Financiados - é o indicador que registra
o valor das garantias dos empréstimos
nas concessões de imóveis, mostrando
como evoluiu o preço dessas garantias.
Criado pelo Banco Central do Brasil,
ilustra bem a tendência de bolha que se

nov/08

Logo após a crise internacional do
subprime nos Estados Unidos em 2008,
o Brasil viu uma expansão enorme do seu
mercado imobiliário. O preço médio do
metro quadrado dos empreendimentos
comerciais e residenciais subiu em
praticamente todas as regiões do país.
Após essa valorização sem precedentes,
naturalmente, começou-se a cogitar a
existência de uma bolha imobiliária.
No cenário de “pré-crise” o índice
Case-Shiller (criado para acompanhar
o preço de imóveis nas principais
regiões metropolitanas dos Estados
Unidos) chegou ao seu mais alto nível
e, no Brasil, a situação não era muito
diferente, afinal, existiam apartamentos
em cidades como São Paulo e Rio de
Janeiro que custavam mais caro do
que um apartamento na região de
Manhattan em Nova York.

Esse contexto tem sido igualmente
prejudicial para as empresas do setor
de real estate. As vendas despencaram,
os estoques de produtos aumentaram
e novos empreendimentos foram
suspensos. O lançamento de novos
imóveis residenciais chegou aos níveis
de dez anos atrás. As empresas têm
adotado várias medidas para atravessar
esse período turbulento e que vão muito
além de apenas distribuir panfletos nos
semáforos da cidade. Construtoras e
incorporadoras tem buscado reduzir os
custos de produção, cortado despesas e
realizado promoções para os produtos
que retornam ao estoque (apartamentos
que são devolvidos às construtoras por
falta de pagamento).

jun/08

Engenharia Civil
POLI USP

especulava do setor alguns anos atrás.
Mostra tendência de desaceleração
mais recente dos preços nos principais
mercados imobiliários do país. O
cálculo do IVG-R considera apenas as
avaliações de imóveis localizados nas
11 regiões metropolitanas que integram
a mensuração do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA):
Belém, Belo Horizonte, Brasília,
Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador
e São Paulo.

de poupança. O impacto no mercado
é enorme, pois a Caixa corresponde
sozinha à aproximadamente 70% da
oferta de crédito imobiliário no país e os
bancos privados devem seguir a mesma
tendência de congelamento do crédito.

jan/08

FELIPE TOGNINI

Fonte: Banco Central
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AQUISIÇÃO DA CETIP PELA BM&FBOVESPA
LUIZ HENRIQUE
SOUZA
Economia
FGV SP

A BM&FBovespa e a Cetip anunciaram
que um acordo entre elas foi alcançado
para a união das duas empresas. A
BM&FBovespa é uma companhia
que desempenha a administração de
mercados organizados de títulos, valores
mobiliários e derivativos, além de outros
serviços no mercado financeiro, enquanto
a Cetip é uma empresa de capital aberto
que funciona como integradora do
mercado financeiro, oferecendo serviços
de registro, de central depositária, de
negociação e de liquidação de ativos
e títulos. A união das duas criará uma
plataforma única de negociação e registro
de ativos e derivativos no mercado
brasileiro.
A aquisição da maior depositária de
títulos privados de renda fixa da América
Latina será bastante custosa para a
Bovespa, visto que o negócio está avaliado
em cerca de R$ 12 bilhões. O alto custo
de fusão refletiu em algumas decisões
da Bovespa, que vendeu a totalidade de
sua participação na CME Group, a Bolsa
de Chicago, e pretende captar cerca de
R$ 2 bilhões em dívidas para financiar a
compra.
É interessante refletir um pouco sobre
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os efeitos positivos e negativos que a fusão
pode ter, tanto para as empresas como
para o mercado. Nas palavras de Edemir
Pinto, presidente da BM&FBovespa,
a combinação de negócios criará “uma
empresa de infraestrutura de mercado
financeiro de classe mundial, preparada
para competir em um mercado global”
e com maior eficiência na utilização
do capital além da sinergia esperada,
que tende a resultar numa redução de
despesas combinadas de cerca de 10%
até os três primeiros anos após a fusão.
Isso significaria uma economia de R$
90 milhões a R$ 100 milhões. O maior
benefício da união não seria, porém, a
redução das despesas, mas sim o grande
aumento de oportunidades de projetos,
serviços e produtos das empresas.
Um efeito positivo simples de ser
visto é a perda da existência de uma
possível competição entre as empresas.
Só o fato de a fusão extinguir o risco
da competição impactar o mercado já
aumenta significativamente o valor de
mercado das companhias. Além disso, a
compra da Cetip pela Bovespa significaria
a criação de um enorme ágio no balanço
da empresa. Costumamos chamar de ágio
a diferença entre o patrimônio líquido
e o valor de mercado, isto é, o valor de
mercado que a empresa tem que não entra
em seu balanço contábil. Tendo em vista
que a Cetip tem negociações em torno
de cinco vezes mais que seu patrimônio
líquido, essa diferença seria de cerca de
R$ 8 bilhões. Isso mesmo, R$ 8 bilhões a
menos de impostos para a Bovespa.

Já acerca dos benefícios para o mercado,
ou seja, para os clientes das empresas,
podemos citar a interação das atividades
das duas companhias, que reforçará o
modelo de negócios de ambas, tendo um
efeito excelente para os acionistas de
incremento no grau de diversificação das
receitas. Além disso, a fusão irá diminuir
custos, como o de supervisão para os
reguladores e do chamado back office.
As projeções do mercado sobre o
resultado dessa fusão têm se verificado
muito positivas devido a todos esses
possíveis resultados, o que ocasionou uma
alta nas ações das duas empresas nos dias
subsequentes ao anúncio do acordo. O
mercado espera pelo melhor.
Contudo, o que pode parecer ideal
para o mercado aos primeiros olhares
também possui seu lado negativo.
A BM&F tem uma lucratividade
menor que a Cetip, o que pode ter um
impacto negativo nos preços das ações.
Fundir duas empresas não só pode como
costuma destruir valor.
Além disso, o processo de fusão
das empresas traz grandes riscos que
não conseguimos enxergar agora. Não
sabemos, por exemplo, se a BM&F
possui capacidade para liderar essa
aliança ou não, mesmo considerando que
ela já passou por esse processo em 2008
através da fusão com a Bovespa. Unir
dois negócios, apesar de trazer possíveis
benefícios, não deixa de ser um processo
complexo e difícil que requer muita
cautela na previsão dos resultados.

BRASIL PÓS CRISE DE 2008
VITOR
MOROZINI
Engenharia Mecânica
INSPER

De maneira simplificada, a crise de
2008 teve origem a partir do excesso
de crédito fornecido a indivíduos que
buscavam adquirir uma casa própria
nos Estados Unidos, mas que, de
maneira geral, não apresentavam
garantias reais de pagamento. Este
crédito era concedido com uma taxa
muito baixa de juros que, contudo, subia
ao longo do tempo. Este foi um motivo
para o início de um “pesadelo”, pois
os norte-americanos, com o passar do
tempo, não eram mais capazes de arcar
com a dívida imobiliária. Isso afetou
diretamente as instituições financeiras,
que realizavam a securitização das
hipotecas e as comercializavam em
larga escala no mercado. Nesse sentido,
os investidores que compraram esses
títulos imobiliários perceberam a
fragilidade da situação pela qual
estavam passando e iniciaram a venda
em larga escala desses papéis e, por
motivos lógicos, não encontraram
compradores. Como resultado, o
valor dos títulos imobiliários - assim
como de outros - despencou devido
à expectativa negativa do mercado
em relação às instituições financeiras
norte-americanas,
prejudicando
fortemente a economia estadunidense
e, consequentemente, a economia
global.
Os países emergentes foram
prejudicados em menor escala em
relação aos desenvolvidos. No caso do
Brasil, teve-se como  impacto inicial o
corte de crédito internacional, fato que
atingiu diretamente as empresas, pois,
como o país se encontrava em um bom
momento econômico - apresentava
crescimento acelerado ao longo de
seis trimestres - era indispensável o
crédito para a expansão das atividades

econômicas. Nesse sentido, o governo,
em primeira instância, optou por
retrair ainda mais o crédito fornecido
para as empresas, com o intuito de
contrair as atividades empresariais
para, assim, diminuir a demanda
interna e segurar as expectativas de
inflação. Consequentemente, o país
não registrou o sétimo trimestre de
crescimento econômico.
Outra consequência para o Brasil foi
a depreciação do câmbio. Com aversão
ao risco, os investidores internacionais
retiraram uma grande parcela do capital
investido em ativos no país, implicando
diretamente na desvalorização do real
e, por conseguinte , gerando prejuízos
para as empresas voltadas para o
mercado externo, pois, além de haver
uma redução significativa na demanda,
ocorreu a desvalorização da moeda. As
exportadoras, o setor automobilístico,
a construção civil, a agricultura, o
setor de móveis e de eletrodomésticos
foram as áreas mais prejudicadas nesse
processo.

Pode-se dizer que as medidas
realizadas pelo governo brasileiro   na
tentativa de atenuar os efeitos da crise
foram bastante exitosas. No fim do ano
de 2008, investidores internacionais
voltaram a aplicar capital no Brasil
em decorrência da confiança que
adquiriram no país ao longo da
recuperação no período de crise. No
entanto, mesmo apresentando um bom
cenário em comparação a outros países
neste mesmo período, os números
no decorrer dos anos demonstraram
que a situação não foi apenas uma
“marolinha”. Entre os anos de 2009 e
2015, o Brasil registrou um crescimento
do PIB (Produto Interno Bruto)
equivalente a 43,5% do referente
ao mesmo intervalo de tempo que
antecedeu a crise (2001 a 2007).

Com o intuito de reduzir os efeitos
da crise, a qual foi considerada na época  
pelo presidente Lula como apenas uma
“marolinha” para o Brasil, o governo
implementou medidas de expansão da
liquidez, políticas macroeconômicas
expansionistas e controle do câmbio.
Em relação à primeira, o governo
focou suas atenções nos setores mais
prejudicados com a crise, facilitando
os empréstimos por meio da redução
da taxa de juros, aumentando o crédito
para o agronegócio e ampliando o
financiamento para o setor exportador.
O setor de construção civil também
foi foco das políticas governamentais,
sendo beneficiado por meio do
aumento do limite de empréstimo e
ampliação do crédito. Com o intuito
de valorizar o real frente ao dólar,
o governo adotou medidas como o
leilão de dólares e a redução integral
da alíquota do IOF (Impostos sobre
Operações Financeiras) em operações
de câmbio.
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O RENASCER DO ORIGINAL
BIANCA CASELLA
Contabilidade
FEA USP

“Para chegar onde eu queria, tive que
reinventar o jeito de correr”. Com as
palavras do garoto propaganda Usain
Bolt, homem mais rápido do mundo, o
Banco Original acaba de ser relançado
por Henrique Meirelles, ex-presidente
do Banco Central, e é controlado pelo
grupo J&F, donos da JBS.

Nos últimos tempos, o nome de
Henrique Meirelles vem circulando
cada vez mais no cenário político.
Cogitado para um possível governo de
transição do PMDB com Michel Temer,
Meirelles diz que não perde tempo
com hipóteses e que está focado no
crescimento do Original. Inclusive, é
membro do conselho da J&F, grupo que
controla o banco.

O Original foi inicialmente criado
para fornecer crédito aos parceiros da
JBS, mas em 2012, começou a mudar.
Meirelles transformou o perfil do banco
a fim de atrair a classe de alta renda,
com modelo semelhante ao BankBoston,
do qual foi presidente global. Hoje, o
Original conta com uma carteira de
ativos de mais de R$ 6,6 bilhões, um
patrimônio de R$2,2 bilhões e tem como
meta alcançar 2 milhões de clientes em
10 anos, 100 mil ainda esse ano (2016).

Mas como os brasileiros irão reagir?
Nesse cenário de crise, no qual pequenos
e médios bancos estão passando
por sérias dificuldades, Meirelles se
mantém confiante. “O momento de
crescer é aquele em que a competição
está em retração”. Sem dúvidas, a
proposta do Original o diferencia
dos outros bancos, além de atrair as
novas gerações, cada vez mais digitais

Seguindo a tendência internacional,
o banco tem como proposta ser 100%
digital, ou seja, sem estrutura física,
sem filas e sem burocracia. Todos os
serviços estarão disponíveis em um
aplicativo, para usar via smartphone,
tablet ou computador. O saque é feito
em qualquer caixa eletrônico da rede 24
horas e possui todas as operações de um
banco “normal”. Além disso, como tem
custos de operação mais baratos que os
bancos tradicionais, o correntista paga
somente para usar o cartão de crédito,
sem outras taxas de manutenção, fator
muito importante para chamar atenção
do cliente em um momento de crise.
O Original se apoia sobre 5 pilares:
inovação, proximidade, simplicidade,
transparência e confiança. Inovador,
pela modernidade nas práticas; próximo
pela combinação de tecnologia com

8

uma relação personalizada; simples
pela linguagem fácil e sem jargões do
mercado; transparente pela relação
aberta e clara que propõe e, por fim,
confiável pela tecnologia de última
geração e pelo nome de peso de seu
idealizador e equipe.
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e menos burocráticas, que acreditam
que a rapidez e acessibilidade são
primordiais. Porém, compete com as
fintechs que estão se firmando no país,
como a Nubank, que já tem uma lista de
espera para o seu cartão de crédito com
mais de 300 mil pessoas. Além disso,
é necessário ressaltar as mudanças
tecnológicas que os grandes bancos
estão passando. O Itaú, por exemplo,
fez a campanha “Digitau” – com certa
polêmica semântica por trás –, o que
mostra que eles não darão espaço para
as fintechs de forma tão fácil. Soma-se
a tudo isso a desconfiança do brasileiro:
as gerações mais antigas têm uma certa
resistência a essa forma de se “fazer
banco”, pois passaram toda sua vida
indo a agências e conversando com seus
gerentes cara a cara. A face digital pode
assustar muita gente.
Mas, assim como Bolt, que
reinventou o jeito de correr, o Original
quer reinventar o conceito de banco e
quebrar os mitos sobre o banco digital.
O potencial existe e a demanda também.
Só nos resta observar e torcer para que
ambos cruzem a linha de chegada.

		 Entrevista Florian Bartunek
Entrevistadores: Bianca Casella e Gustavo Tasso(Liga de Mercado Financeiro) Carolina da Leva e Fernando Gomide(InFinance)

Gustavo Tasso, Fernando Gomide, Florian Bartunek, Bianca Casella e Carolina da Leva

Formado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RIO),
Florian Bartunek passou por grandes bancos, como o Nacional e o Pactual, onde foi
gestor do fundo Pactual Infinity, considerado entre 1991 e 1996 o fundo offshore
mais rentável do mundo. Em 1990, foi um dos fundadores da Utor Investimentos
e quem decidiu, após 4 anos, juntamente com Jorge Paulo Lemann, dar acesso a
investidores externos, criando, assim, a Constellation Asset Management, da qual
é CIO. Florian também é membro da Young Presidents Organization (YPO), uma
rede de líderes mundiais que assumem um compromisso com o desenvolvimento
através da educação, além de ser membro de ONGs e fundações ligadas a esse setor.
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Você poderia falar um pouco sobre o
começo de sua carreira, a faculdade e o
que o levou a ter interesse no mercado
financeiro?
Eu decidi cursar Administração,
pois eu me imaginava muito como
empreendedor, acreditava que a grade
do curso me forneceria uma base sólida
em finanças, marketing, contabilidade
e recursos humanos. Um ponto que
acho interessante comentar é que o
mercado financeiro é muito amplo,
não existe necessariamente um curso
que você precise cursar para que possa
trabalhar nesse ramo. Acredito que eu
descobri minha vocação para o mercado
financeiro durante os estágios que pude
realizar. Meu primeiro estágio foi na
área de marketing do Banco Nacional, e
lá tive uma das mais importantes lições
de minha carreira. A área e o chefe que
você vai trabalhar durante seu estágio
influenciam muito o desenvolvimento
de sua carreira, um chefe que saiba te
ensinar vale muito a pena.

Poderia comentar sobre a formação
da antiga Utor e da Constellation?
A Utor surge em decorrência de uma
cisão do banco Pactual e da venda do
Banco Garantia do Jorge Paulo Lemman.
Naquele momento o Jorge, que havia
acabado de vender o banco ao Credit
Suisse, falou comigo que gostaria de
montar uma empresa de investimentos e
eu tive interesse na ideia. No começo, a
Utor funcionava como family office, mas
em 2001 nós começamos a pensar em
abrir para clientes. Foi dessa forma que,
em 2002, surge a Constellation.
Acho interessante comentar que o
processo de iniciar uma empresa não é
nada fácil. Em geral, os empreendedores
têm muito receio de que o operacional
dê errado, mas na minha visão o que dá
maior dor de cabeça é montar a cultura
da empresa e estabelecer as regras de
governança da sociedade.

Você poderia comentar um pouco do
trabalho na Constellation?

10
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Falando sobre a análise de
investimentos, existe uma série de
perguntas que precisam ser respondidas
aqui em relação a investir em empresas.
Vou dar alguns exemplos: O que será
da Apple daqui a cinco anos? Será que
teremos um novo competidor para o
iPhone? Dado o tamanho da Apple,
será que ela consegue entrar em outros
ramos? Um exemplo aqui no Brasil, a
Casas Bahia: será que daqui a cinco anos
as pessoas vão comprar eletrodomésticos
em lojas físicas ou online? Caso a
resposta seja que as pessoas vão fazer
esse tipo de compra online, existe uma
imensa variedade de lojas que estarão
fechadas nos próximos anos. Tendo isso
em vista, parece razoável investir em
uma empresa assim? Essas perguntas são
muito mais subjetivas do que objetivas.
A questão não é saber precisar o lucro de
uma empresa no futuro, a questão é mais
entender qual o futuro do setor em que
esta empresa se encontra, se existe uma
alta qualidade do management desta
empresa.
A análise de uma empresa envolve
dados quantitativos, mas a parte
subjetiva é muito grande também. Um
dos aspectos mais importantes para
quem quer trabalhar nessa área é saber
simplificar ao resumir os dados, mas
para que você tenha essa habilidade
é preciso que você tenha um extenso
conhecimento sobre tudo, caso contrário
você não saberá filtrar o que é importante
daquilo que não é.

“Ninguém vai virar
jogador

de

futebol

treinando 10 minutos
por dia, mas ainda
existem pessoas que
acham que olhando
10 minutos os seus
investimentos

vão

conseguir dinheiro.

”

Você já esteve à frente do fundo
Pactual Infinity, considerado o fundo
mais rentável do mundo em 1991. Qual
a filosofia de investimento?
Olha, a filosofia de investimentos dos
anos 90 é muito diferente da de hoje.
Naquela época era uma filosofia de
guerrilha, de sobreviver no mercado, pois
nós tínhamos uma situação econômica
extremamente instável, período de
hiperinflação com juros altíssimos. Desta
forma, era uma época de investimentos de
mais curto prazo. Após a estabilização da
economia pelo Plano Real ficou mais fácil
investir em longo prazo, é tecnicamente
um ambiente mais estável. Um fato que
acho interessante no Brasil é que as
empresas brasileiras, na média, possuem
um retorno alto comparado com a média
mundial e isso se explica pelo fato de que
as barreiras de entrada para atuar no país
são muito grandes, é muito difícil atuar,
competir, no Brasil. Vou dar exemplo de
bancos. Nenhum dos bancos estrangeiros
que vieram operar no Brasil conseguiu
sucesso, à exceção do Santander que
comprou o Banespa.
Portanto, em momentos de crise, as
empresas brasileiras, que já possuem
em média um retorno alto, atrelado ao
fato de que as barreiras de entradas são
muito fortes, tendem a se fortalecer cada
vez mais. É só você olhar, por exemplo, a
concentração dos bancos hoje.
Outra variável que influencia se
refere ao tempo que você gasta com
seus investimentos. O retorno está
diretamente relacionado ao quanto de
tempo você investiu naquilo. Ninguém
vai virar jogador de futebol treinando
10 minutos por dia, mas ainda existem
pessoas que acham que olhando 10
minutos os seus investimentos vão
conseguir dinheiro.

O Brasil passa por uma grave crise
econômica, com estimativas do FMI
para retração de 3,8% somente neste
ano. O IBOVESPA já se valorizou
cerca de 16 % em 2016. O mercado
está precificando a saída da presidente
Dilma?

Acredito que o mercado está
precificando uma parte da saída da Dilma.
O mercado precifica isso acreditando
que, com a sua eventual saída, abririase espaço para uma política econômica                            
pró-mercado.   De certa forma, isso faz
sentido. O mercado imagina que com
uma política econômica pró-mercado a
inflação cai, abrindo espaço para a redução
dos juros, encolhendo o endividamento
das empresas, o que permite a retomada
dos investimentos e principalmente a
retomada do consumo.

Como você enxerga a educação no
Brasil?
Acredito que o principal problema da
educação no Brasil se refere à gestão. Se
você comparar com outras economias,
o Brasil não gasta pouco com educação.
Ninguém briga pelo ministro da educação.
Além disso, acredito que existem algumas
questões culturais. Vou citar um exemplo.
Semana passada eu estava em uma escola
em Singapura e o professor falava sobre a
aula de negociação que os alunos estavam

tendo. No país, jovens de 12 anos já têm
aulas de negociação, enquanto no Brasil
grandes faculdades ainda não possuem
esse tipo de disciplina em sua estrutura
curricular.
Por exemplo, nos EUA ,para passar em
uma faculdade, você precisa contar toda
uma história de vida, ter um histórico
escolar de excelência e atividades
extracurriculares. Já no Brasil, o método
de seleção para as universidades envolve
algo muito pontual que é o vestibular,
que menospreza tudo aquilo que você
fez durante toda sua vida. Aqui, mesmo
que você tenha um histórico escolar
lamentável, caso você dê sorte no dia
da prova do vestibular, você passa. O
jovem tem pouco incentivo para montar
uma história de vida legal. O Brasil está
ficando para trás.
Mas também é preciso ressaltar que
existem sim bons exemplos aqui no
Brasil. Às vezes, o aluno vai de carroça
para a escola, no interior do país, e tem
uma educação espetacular. A questão
chave é a gestão da escola e o interesse de
professores e diretores na educação.

Qual a principal dica que você daria
para o jovem que quer ingressar hoje no
mercado financeiro e quais habilidades
são relevantes?
Acho que o principal aspecto é a leitura.
Seria legal bater um papo com o Warren
Buffet, não seria? Com um livro de sua
autoria você passa horas sozinho com
ele, absorvendo os seus ensinamentos. E
todos os investidores de sucesso têm algo
em comum: eles leem muito. Faz toda a
diferença.
Para você ter sucesso em uma
entrevista, são pequenos pontos que
fazem com que você se diferencie da
multidão. Não basta só ler jornal e
revista, isso todo mundo faz, é preciso
ir além. Hoje, os jovens são muito mais
preparados do que antigamente e, talvez
por isso, todos chegam muito iguais aqui.
Basta algo a mais para você se diferenciar.

Florian indica
> VHuman Action – Ludwig Von Mises
> The Road to Serfdom – F. A. Hayek
> The Fountainhead – Ayn Rand
> The Warren Buffet CEO – Robert P. Miles
> Common Stocks, Uncommon Profits – Philip Fisher
> One Up on Wall Street – Peter Lynch
> Margin of Safety - Seth Klarman
> Execution: The Discipline of Getting Things Done – Larry
Bossidy
> Poor Charlie’s Almanack – Charles T. Munger
> The Autobiography of Benjamin Franklin
> Pioneering Portfolio Management – David F. Swensen
> Made in America – Sam Walton
> A Tiger in the Land of Bulls and Bears – Daniel A.
Strachman
> Winning – Jack Welch
> Seeking Wisdom: From Darwin to Munger – Peter
Bevelin
> The Innovator’s Dilemma – Clayton M. Christensen

“		 Todos

os
investidores
de
sucesso têm algo em
comum: eles leem
muito. Faz toda a
diferença.

”

Florian Bartunek
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IMUNE À CRISE
GUSTAVO TASSO
Administração
FEA USP

O Brasil passa atualmente por
um dos cenários econômicos mais
desafiadores dos últimos cem anos.
Recentemente, o FMI lançou um
relatório no qual estima que a queda
do PIB deva ficar próximo de 3,8%
neste ano. Em meio ao péssimo cenário
econômico, existem empresas que
conseguem aproveitar as oportunidades
geradas pela crise para se consolidar,
como é o caso da Raia Drogasil. Vamos
aos fatores que possibilitaram a sua
recente consolidação.

Cenário favorável

Um dos principais drivers do varejo
farmacêutico é a demografia. No ano
2000, o país contava com cerca de 10
milhões de idosos, enquanto que em
2010 esse número já havia dobrado e as
estimativas são de que, em 2040,
o
Brasil conte com 54 milhões de idosos. O
número de habitantes na terceira idade
influencia positivamente o setor, tendo
em vista que, em média, um idoso possui
um gasto per capita 58% maior do que o
restante da população.
Além da demografia, o processo de
inclusão social e aumento da renda per
capita no país, a partir da década de 1990,
permitiram uma enorme expansão do
mercado consumidor.
O varejo, por si só, teve enorme
expansão nos últimos 20 anos, mas é
interessante ressaltar que o farmacêutico
teve crescimento ainda maior. Somente
nos últimos três anos, o crescimento
médio da receita desse foi de 11,6% ao
ano.
O varejo farmacêutico no Brasil é

extremamente pulverizado, tendo a líder
de mercado (Raia Drogasil) 1,5% do total
de lojas, mas com 10% de receita total de
vendas. Atualmente, o Brasil conta com
cerca de 70 mil farmácias, das quais quase
40 mil são farmácias independentes.
Com a introdução de novos aspectos
regulatórios nos últimos anos, as
grandes redes têm sido favorecidas em
detrimento das farmácias independentes.
Podemos citar como exemplo de
mudanças regulatórias que beneficiaram
as grandes varejistas farmacêuticas, o
aumento da fiscalização tributária, a lei
da rastreabilidade, a criação do programa
Farmácia Popular e a abertura do setor ao
capital estrangeiro.
A maior penetração dos genéricos,
que têm evoluído nos últimos anos,
beneficia positivamente as varejistas, haja
vista que a margem bruta de um genérico
é bem superior à de medicamentos de
marca e OTC (Over The Counter).
Soma-se isso o fato de o varejo
farmacêutico passar por um momento de

Fonte : RI RaiaDrogasil
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reinvenção, deixando de ser apenas um
lugar em que se compra remédios, para
um lugar no qual se consome saúde de
maneira geral. Isso envolve a expansão
do mix de produtos, principalmente de
higiene e beleza.
Este é um breve panorama do
cenário extremamente favorável ao setor.
Falemos agora da Raia Drogasil.
A Raia Drogasil surgiu em 2011, com
a fusão da Droga Raia com a Drogasil,
criando a maior varejista farmacêutica do
Brasil. A alta qualidade do management
da empresa, em conjunto com uma forte

solidez financeira, permitiu nos últimos
anos um forte crescimento orgânico da
empresa que culminou em um aumento
expressivo do market share.
Desde a fusão, a receita bruta
da empresa teve um CAGR de 18%,
praticamente duplicando seus números
em apenas quatro anos. Neste período
teve uma taxa média de abertura de novas
lojas de aproximadamente 114 unidades
por ano.
A Raia Drogasil possui enorme solidez
financeira, com uma dívida bruta de

R$300 Milhões, sendo 97% desta dívida
contratada junto ao BNDES com taxas de
juros subsidiadas. Além de possuir uma
dívida barata, 65% dela é de longo prazo,
o que permite que a empresa utilize caixa
para novos investimentos. Destaca-se
ainda a evolução da Margem Ebitda da
empresa, fechando o ano de 2015 em 8%.
A empresa hoje é liderada por Marcílio
Pousada (CEO) e Antonio Carlos
Pipponzi (presidente do conselho) que
juntos fizeram com que a Raia Drogasil  
se tornasse uma das empresas mais
sólidas do Índice Bovespa.

Fonte : RI RaiaDrogasil
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O RALI DO IMPEACHMENT
PEDRO
FÜRBRINGER
Administração
FGV SP

Recentemente, o mercado presenciou
um dos fenômenos mais interessantes
- e agregadores de valor - dos últimos
anos, o chamado Rali do Impeachment.
Ele consiste, simplesmente, em altas
consecutivas no índice da Bolsa de Valores
de São Paulo, que atuam como resposta às
constantes denúncias da Operação Lava
Jato contra a presidente da República
Dilma Rousseff.
Com este fenômeno surgem algumas
dúvidas a serem respondidas: Quanto
deste “rali” pode ser atribuído ao processo
de impeachment da presidente? Até
onde pode ir o rali do impeachment?
Caso a deposição não ocorra, o mercado
precificará de volta os ganhos?  

Gráfico 1
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O conteúdo deste artigo contemplará a
busca pela resposta dessas perguntas, com
o intuito de compreender não apenas como
o investidor brasileiro reage às crescentes
chances de impeachment, mas também
como os mercados reagem a instabilidades
políticas e de qual maneira as precificam.
Primeiramente,
faz-se
necessário
estabelecer um horizonte de tempo para
o fenômeno. Segundo analistas, o rali do
impeachment teve início com as primeiras
altas consecutivas do Índice Bovespa
no início de 2016. O gráfico 1 mostra sua
evolução no período. A ilustração nos
permite chegar a algumas conclusões,
sendo a primeira delas o fato de que notícias
positivas ao impeachment resultam em alta,
enquanto as notícias negativas refletem o
movimento contrário por parte do mercado.
Mesmo assim, será que essas notícias,
por mais relevantes que sejam, possuem
o poder de movimentar o mercado tão
incisivamente? Para responder a essa
pergunta, apresenta-se o gráfico 2.
O primeiro mostra a evolução do

Índice Bovespa com destaque ao período
de afastamento do então Presidente da
República, Fernando Collor. É possível
observar que, a princípio, a queda do índice
foi brusca durante o ano de 1992, mas foi se
recuperando durante os anos seguintes.
A lógica por trás dessa movimentação
se assemelha muito com a realidade
brasileira atual, ou seja, o mercado em
busca de alguma mudança drástica nas
diretrizes da economia. No caso de Collor,
o impeachment não era visto como uma
mudança positiva, pois se acreditava que
sua sucessão seguiria os mesmos erros
(congelamento de preços, falta de incentivo
ao comércio, complacência fiscal, entre
outros) da gestão anterior. Já no caso
atual, a projeção é justamente o contrário,
com uma prospecção de mudanças bem
positivas, como, por exemplo, a ampliação
do plano “Uma ponte para o futuro” de
Michel Temer.
Reforçando a conclusão acima, também
vale ressaltar o cenário econômico que
circunda o país atualmente. Em 1991, o
panorama no qual o Brasil estava inserido

era de uma inflação batendo os 20% ao
mês, com comércio e produção industrial
retraindo. Já nos dias de hoje, o país
registra seu pior desempenho nos últimos
15 anos, com déficit das contas públicas,
recessão econômica, inflação acima do
teto e juros altos. Assim, a possibilidade
de impeachment é o único fator que
poderia provocar uma grande mudança
mercadológica atualmente.
Outra observação passível de ser feita
é sobre a duração destes movimentos. Essa
questão tem a ver com as percepções sobre
o futuro por parte do mercado. No caso de
Fernando Collor, por mais que o mercado
almejasse alguma mudança, a percepção
sobre o futuro (mesmo com a mudança)
não era positiva, uma vez que não se
acreditava mais em um país que vinha há
20 anos “atolado” em crises econômicas.
Já no caso Dilma, essas percepções são de
um país que será capaz de se recuperar
economicamente condicionada à saída da
presidente. Dessa forma, conclui-se que o
mercado precifica percepções, ou seja, suas
expectativas futuras. Portanto, o rali do
impeachment continuará até o momento
em que o mercado não acreditar mais que a
mudança na presidência será positiva, seja
devido a um sucessor (Michel Temer, nesse

Gráfico 2

caso) que se mostre inapto ou desmotivado
a realizar as mudanças necessárias na
economia, ou à proposição de um plano
fraco ou incapaz de ajustar as diretrizes
econômicas.
O gráfico 3 mostra como a percepção
positiva sobre o Plano Cruzado impactou
na evolução crescente do Índice Bovespa.
Porém, a partir da sua implantação e da
constatação por parte do mercado que tal
plano seria ineficaz, houve queda drástica
no Índice.
Por fim, resta responder a pergunta
referente à possibilidade da manutenção
de Dilma Rousseff em seu posto. Creio que
as respostas das duas primeiras perguntas
norteiam nossa última indagação.

Nunca se esqueça desses fatores, pois,
embora voláteis, responderão a essa grande
interrogação. No momento, tudo indica
que sim, que todo esse crescimento será
perdido, já que a administração vigente
se propõe a realizar o oposto do que é
visto por especialistas como a way out da
crise. Mas vale ressaltar que, mesmo que
o impeachment ocorra, não há garantia de
que o rali se consolidará, pois é necessário
que a próxima administração realize tais
reformas.
Mudança e percepção: palavras que
ditam o mercado, ditam os preços, ditam o
impeachment.

Necessidade de mudança e percepção
mercadológica são fatores que nenhum
investidor deve se dar ao luxo de
menosprezar, pois eles simplesmente
determinam o valor de qualquer ativo cuja
precificação depende do mercado. Assim,
caso Dilma fique na presidência, toda
euforia durante o rali será perdida? Toda a
evolução positiva no Índice Bovespa será
revertida? O investidor perderá o retorno
que adquiriu durante o fenômeno?

Gráfico 3
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CONCENTRAÇÃO E SEUS DANOS: O CASO
DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL
Por Caio Augusto de Oliveira Rodrigues

Um pouco de história sobre o setor
de telecomunicações, em voga pela
questão da limitação de internet banda
larga fixa pretendida pelas operadoras:
o setor de telecomunicações brasileiro
tem seus primeiros registros na década
de 1950, quando cerca de 1000 empresas
pequenas de capital privado se
espalhavam pelo país. Não existia ganho
de escala, o serviço era local e bastante
limitado. Percebendo a importância de
se gerar ganhos de escala neste setor
– uma vez que ele é responsável por
otimizar a comunicação e diminuir os
custos de transação da economia como
um todo –, o Estado institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações (em
1962) e, com ele, um aparato estatal
de apoio ao setor. Em 1972, surge a
Telebrás, que une 95% das empresas
antes privadas a um sistema de capital
misto (majoritariamente público),
criando uma empresa de telefonia para
cada estado do país. Durante os anos
1970 a base telefônica no país fora
expandida fortemente, porém, com o
revés econômico da década seguinte,
começa a ser questionado tal modelo de
financiamento. Após observação plena
da falta de sustentabilidade do sistema
– dado que, por exemplo, uma linha
telefônica custava cerca de US$5000,00,
demorava mais de 12 meses para ser
instalada e inclusive havia uma longa
fila para quem quisesse instalar o
serviço –, decide-se em 1996 que a
privatização seria o melhor caminho
(fato que ocorreu com leilões em 1997 e
1998). Quando da privatização, o Estado
troca de fornecedor para regulador
desta atividade: surge a figura da
Anatel. Auxiliando as empresas, o setor
público segue emprestando recursos
(via BNDES) a este setor cada vez mais
16 Markets Street - 13° edição 			

concentrado.

que se colocou desde o momento da
privatização e os incentivos públicos
direcionados a esta estrutura.

Muito se questiona sobre o porquê da
decisão recente da Anatel de endossar a
atitude de algumas operadoras de banda
larga fixa a limitar o oferecimento de
seus planos a franquias. Há pelo menos
duas respostas para esta ocorrência:
primeiramente, temos que, na busca pela
formação de uma base de empresas de
telecomunicação que possam apresentar
ganhos de escala, usam-se recursos
públicos subsidiados (leia-se: recursos
do BNDES) para auxiliar nos planos
de investimento das maiores empresas
(Vivo, Tim, Claro e Oi controlam o
setor, com um market share de 98,3%
atualmente [1]). Em segundo lugar, a
predominância do modelo de “grandes
empresas garantindo acesso a todos”
desde os primórdios da privatização:
foram vendidas as empresas de
telefonia fixa e móvel de cada um
dos estados em 1997/98, segurou-se o
“duopólio estadual” até 2001 para que
estas pudessem ter ganhos de escala –
período em que o BNDES concedeu os
chamados “empréstimos-ponte”, para
que se ampliasse a infraestrutura e, a
partir desse ano, foi permitido que as
empresas se unissem (e então surgiram
os conglomerados que conhecemos hoje,
com inclusive a Brasil Telecom, que
posteriormente fora adquirida pela Oi).

Trazendo a discussão para a realidade
atual da proposta das operadoras
que a Anatel endossa e que muito
provavelmente será implementada,
para o malefício de nós consumidores.
A origem do problema é justamente
essa concentração de mercado que foi
permitida no período de privatização.

Não, a questão está longe de ser o
“capitalismo que oprime a todos nós” e
nem “o capital financeiro internacional
que fez parte da compra das empresas”
(afinal, apenas relembrando o que já fora
dito: antes da privatização o custo de se
ter um telefone era altíssimo e demorado,
o que está longe de ser a realidade
atual), mas sim a estrutura de mercado

Trata-se de algo espantoso para
a maioria dos cidadãos, que neste
momento de leitura irão disparar
que este que escreve é um lunático,
uma vez que “o serviço é muito
mais barato hoje”, “é bem mais fácil
conseguir uma linha atualmente”, “o
serviço privado é muito mais eficiente
que o público”. Não discordo de

De maneira mais clara: o que a Anatel
permitiu foi que este setor realizasse a
passagem de um precário setor público
de uma só empresa (a Telebrás era
controladora de cada empresa estadual)
para um cenário em que a expansão do
serviço foi extraordinária e melhorou
muito a vida das pessoas, mas as
deixou refém de um reduzido número
de empresas (ou melhor dizendo: um
oligopólio privado). O oligopólio é a
representação prática de um mercado
em que poucos agentes produtores e/
ou prestadores de serviço têm poder de
mercado suficiente para determinar os
preços – o que é bem diferente do que
se pretende com qualquer privatização,
que é fomentar a competição entre as
empresas e beneficiar o consumidor que
delas se utiliza através justamente da
briga por preços entre elas.

nenhuma destas três afirmativas,
aliás, concordo completamente com
elas. Porém, a questão é maior do
que a disponibilização do acesso em
si: esta atitude das operadoras (que,
aliás, algumas tem negado e outras
não se pronunciam mesmo quando
apresentam tal cláusula de limitação
em seus contratos [2]) é uma clara
demonstração do efeito negativo que se
tem com a concentração deste mercado,
que é nada menos que a sub-provisão
de um serviço (com possível aumento
proporcional de preço).
Para os que ainda estão incrédulos
com a afirmação de que “não basta
privatizar, também tem de abrir o
mercado”, temos o caso da Romênia.
Em um dos mercados menos regulados
do mundo e, portanto, com menores
níveis de barreira a entrada de novos
ofertantes de serviço, há nove dentre
as quinze cidades com internet mais
rápida e mais barata em todo o planeta;
isso ocorreu não por algum grande
avanço tecnológico, mas sim pela
livre entrada de ofertantes de serviço
[3]. Enquanto isso, em nosso país, as
barreiras burocráticas e regulatórias
existentes estão longe de permitir que
uma empresa com recursos e vontade
de prestar serviços nesta área o faça
livremente.
Há saída? Diríamos que o dano já

fora feito previamente – com a proteção
legal e o financiamento público aos
grandes grupos –, mas não podemos
descartar a possibilidade de que uma
abertura de mercado possa reduzir o
poder dos grandes players ao longo do
tempo. Afinal, serviços independentes
como o Whatsapp e a Netflix vem
tirando o sono das grandes empresas de
telecomunicação brasileiras há algum
tempo e, se até na Romênia, cujo regime
era culturalmente fechado ao extremo
houve essa melhoria (durante a ditadura
comunista de Nicolae Ceausescu o país
só tinha acesso a informação e cultura
diferentes do que propagava o regime
em que viviam por meio de fitas VHS
de filmes norte-americanos dubladas
em solo romeno [4]), não podemos
descartar que, em um país com grande
infraestrutura instalada (apesar de
suas deficiências de sinal) como é
o nosso caso, essa melhoria possa
ocorrer. A questão é bastante delicada
– uma vez que envolve até uma possível
cartelização [5] –, mas pode sim ser
revertida com a redução das barreiras
a entrada de novos agentes no setor de
telecomunicações.

[2]        http://tecnologia.uol.com.
br/noticias/redacao/2016/04/14/vejaquais-os-planos-de-sua-operadorapara-o-limite-da-internet-fixa.htm
[3]        http://www.mises.org.br/
Article.aspx?id=2384
[4]          A história completa deste
caso é descrita no documentário “Chuck
Norris vs. Communism” – https://www.
youtube.com/watch?v=WhZY0gjjRkc
[5]
http://gizmodo.uol.com.br/
unicel-acusa-anatel-e-operadoras/

Referências:
[1]        http://www.teleco.com.br/
mshare.asp
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PETROBRAS: CRISE INTERNA OU EXTERNA?
VITOR CUNHA
Administração
FGV SP

A empresa brasileira que mais se
desvalorizou nos últimos 8 anos, em
termos nominais, foi a Petrobras (PETR3;
PETR4), que perdeu cerca de R$436,6
bilhões, representando uma queda de 85%
de seu valor. Os três principais motivos da
crise que envolvem a estatal são o esquema
de corrupção no qual está envolvida, a
recente queda nos preços do petróleo e
problemas internos de gestão.
A Operação Lava Jato é a maior
investigação de corrupção e lavagem de
dinheiro que o Brasil já teve. Este esquema
de desvios envolve grandes empreiteiras,
políticos e diretores da Petrobras. Em
novembro do ano passado, o valor dos
desvios envolvendo a petroleira foi
estimado pela Polícia Federal em pouco
mais de R$20 bilhões de reais. No final
de 2015, duas grandes agências de risco,
a Standard & Poor’s (S&P) e a Moody’s,
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rebaixaram o grau de investimento da
estatal, reduzindo-a para a categoria
especulativa. A consequência disso foi
um impacto muito negativo para sua
imagem e credibilidade, afastando os seus
investidores e levando à queda de suas
ações. Em maio de 2008, antes do início da
Operação, a ação da estatal era negociada a
R$ 43,66. Pouco mais de oito anos depois,
após alcançar o seu menor valor desde
2003 (que foi de R$ 4,12), seu preço é de
R$ 8,26.
Em meio à desaceleração da economia
chinesa, o excesso de oferta de petróleo,
devido, em grande parte, pela recusa da
OPEP em reduzir o seu teto de produção
e o aumento de estoques de derivados,
como o xisto betuminoso nos Estados
Unidos, o preço do barril de petróleo
atingiu os menores valores dos últimos
12 anos, sendo negociado abaixo de US$
30,00. O impacto do preço da commodity
para a Petrobras foi grande. Além de ter
uma queda em sua receita, o preço de
venda do barril é menor do que o seu custo
de extração no pré-sal, valor em torno de
US$ 45. Dessa forma, foi posta em xeque
a viabilidade de muitos dos investimentos
feitos para conseguir extrair petróleo da
camada do pré-sal, assim como outros

projetos.
Em relatórios produzidos pela própria
empresa, que consideram sessenta e um
projetos realizados ao longo de 2010 até
2014, 70% dos projetos de exploração
e produção apresentaram variações
negativas significativas em relação
a estimativas de prazos, produção,
investimento e custo. Os erros nas
estimativas indicam um otimismo
sistematicamente exagerado. A média
dos projetos nesse período apresentou
produção 12% menor, custo operacional
10% maior e investimentos 19% maiores
em relação às suas respectivas estimativas
prévias. Os projetos do período acabarão
de forma total somente em 2038, ano em
que o custo do otimismo inadequado pode
chegar a ser de US$ 37 bilhões.
O principal problema de gestão está
relacionado com a sua política de preços.
Em 2007, o preço do barril atingiu o
patamar de US$100,00 no mercado
internacional. A Petrobras, entretanto,
com o propósito de não repassar esse preço
para o mercado interno, implementou
uma política de congelamento de preços
que acumulou perdas exuberantes nesse
período. Em 2015, quando o preço bateu

menos de US$30, a empresa teve que
assumir as perdas de 2007 e aumentar o
preço de seus derivados no Brasil. Mesmo
assim, as perdas prevaleceram sobre os
ganhos, acumulando uma dívida bruta a
nível recorde de mais de meio trilhão de
reais no terceiro semestre de 2015.
A fim de amenizar a situação e
reforçar o seu caixa, a Petrobras segue
um plano de venda de patrimônio – o
que também pode ser entendido como
privatização - e de redução de custos
na empresa. Ela já avança na venda de
dois campos de petróleo e seu objetivo
na venda de seus ativos é arrecadar, em
2016, um montante de US$14,1 bilhões.
Por enquanto, arrecadou somente US$1,9
bilhão na venda de 49% da Braskem,
empresa petroquímica controlada pela
Organização Odebrecht. O motivo
da dificuldade da venda é, além da
insegurança causada pela crise política e
econômica do Brasil, a queda no preço do
barril de petróleo ter diminuído o apetite
dos investidores. No início deste ano, a

estatal aprovou um programa de incentivo
ao desligamento voluntário (PIDV) aberto
a todos os empregados e aprovou, também,
um novo modelo de governança e gestão
organizacional que prevê uma redução
de 43% das 5,3 mil funções gerenciais
em áreas não operacionais. Os dois
projetos, juntos, possuem um retorno
esperado de R$40 bilhões até 2020.

do petróleo no exterior, houve inflação
dela no Brasil. O custo do combustível
afeta tanto a despesa com o transporte
do cidadão comum, como o custo
de produção de diversos bens que
dependem do transporte rodoviário, por
exemplo.

O atual cenário da empresa não
prejudica somente os credores e os
acionistas da Petrobras, que não
receberam dividendos em 2015 e nem
possuem previsão de recebê-los este
ano, mas também a população brasileira
como um todo. O Tesouro Nacional, que
tem receitas referentes aos dividendos
de empresas como a Petrobras, a
Eletrobrás e os Correios, registrará,
em 2016, a menor receita em 16 anos.
Outro fardo que a população brasileira
carrega é o preço nacional da gasolina
desalinhado com o preço praticado
internacionalmente.
Enquanto
a
gasolina acompanhou a queda do preço
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O PODER DA ECONOMIA DO
COMPARTILHAMENTO
MARIA VITÓRIA
BARROS
Engenharia de
produção
POLI USP
Em um tempo em que os recursos
são escassos e limitados e as populações
estão
crescendo
rapidamente,
percebe-se que o comportamento
corroborado pela sociedade de consumo
do século XX já não é mais sustentável.
Surge a necessidade, cada vez maior,
de desapegar e possuir menos, que é
concretizada com a chamada economia
do compartilhamento. O conceito é
extremamente simples: qualquer coisa
que não está em uso pode ser alugada.
No nível macroeconômico, a
economia compartilhada promove
maior eficiência no uso e alocação
dos recursos, bem como uma forma
mais sustentável de consumo.   Tratase de uma economia colaborativa
em que as trocas de bens e serviços
pelas partes envolvidas é realizada via
uma plataforma online. Percebe-se
que as tecnologias disruptivas estão
desafiando a antiga forma de interação
entre indivíduos. A grande questão é
que, ao compartilhar, é possível oferecer
uma experiência superior à de possuir?
A origem deste novo modelo
econômico remete à crise financeira
de 2008 nos Estados Unidos, que
proporcionou o ambiente adequado
para as startups de economia
compartilhada
se
estabelecerem.
Há três possíveis tipos de sistemas
contemplados por essas startups: os
mercados de redistribuição - baseados
no princípio de reduzir, reciclar,
reutilizar e redistribuir - os lifestyles
colaborativos - nos quais recursos como
dinheiro e tempo são compartilhados - e
os sistemas de produtos e serviços, que
ocorrem quando o consumidor paga pelo
benefício do produto e não pelo produto
em si. Com isso, promove-se a redução
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da importância de intermediários,
impulsionada
pela
tecnologia,
acarretando uma desintermediação da
economia.
No cenário brasileiro, podemos citar
várias startups que tem conquistado
uma posição de destaque no mercado
nos mais diversos setores. No âmbito dos
transportes, o aplicativo Uber conecta
uma pessoa a um motorista particular,
que oferece um serviço diferenciado em
relação aos táxis comuns. No setor de
hospedagem, o Airbnb permite o aluguel
de espaços em mais de 190 países, o que
sai, muitas vezes, mais em conta do que
diárias em hotéis – a plataforma já atraiu
aproximadamente US$ 2,4 bilhões de
fundos de venture capital e foi avaliada
em US$ 25,5 bilhões. A Dog Hero permite
a hospedagem para cachorros em casas
de famílias que gostem de animais, uma
alternativa mais humanizada frente
aos hotéis caninos. Já a Gym Pass
oferece o direito de uso de qualquer
academia conectada à rede. Entretanto,
apesar de todos os evidentes benefícios
provenientes do compartilhamento,
ainda há alguns entraves que devem ser
superados por estas startups, a fim de
alcançar o seu pleno potencial.
Por parte dos usuários, a
desconfiança é uma das principais
barreiras para o crescimento desse
modelo econômico, principalmente
no Brasil. A reputação, contudo, entra
como um mecanismo de confiabilidade,
dado que confere credibilidade aos
serviços prestados. Assim, toda vez
que uma pessoa utiliza um serviço ou
objeto através de uma plataforma de
economia de compartilhamento, está
sujeita a uma avaliação, o que aumenta
a segurança e dificulta a aplicação
de golpes. Segundo Rachel Botsman,
autora de What’s Mine is Yours – The
Rise of Collaborative Consumption, essa
avaliação das experiências em serviços
de compartilhamento é tão fundamental
para a economia colaborativa que tem o
potencial de tornar-se uma espécie de
nova moeda.

Já no que diz respeito às startups,
o principal empecilho consiste na
regulamentação desse novo modelo
de negócios. Algumas já foram alvo de
grandes protestos, como o Uber, por
parte de taxistas que viram suas receitas
serem sensivelmente comprometidas
após a entrada do novo concorrente
no mercado. Por outro lado, é notável
a preocupação de algumas grandes
empresas frente a esse fenômeno – como
Google, General Eletric e Citigroup
- o que tem se traduzido em grandes
investimentos em startups. Segundo um
estudo da Deloitte, o investimento global
anual em economia compartilhada
cresceu de US$ 300 milhões em 2010,
para mais de US$ 6 bilhões em 2014. A
Mercedes-Benz, por exemplo, lançou o
Cars2Go, serviço de aluguel de carros,
em resposta ao carsharing dos EUA.  
É notável que a economia
colaborativa nos apresenta uma nova
forma de consumir, focada no serviço e
na experiência do usuário, substituindo
o até então vigente paradigma da
posse de bens. Nesse cenário, a posse
torna-se obsoleta e os excessos são
transformados na base de um sistema
de transação de valores, o que faz com
que este modelo econômico se alinhe aos
princípios da sustentabilidade. Assim, o
consumo por propriedade perde espaço
para o chamado consumo por acesso,
que valoriza a sensação, a experiência
e a socialização que o consumo traz,
promovendo uma economia, de fato,
colaborativa – capaz de reinventar a
forma com que vemos o mercado, o
poder e as relações interpessoais. É hora
de começar a compartilhar.

GESTÃO MACRI: 12 ANOS EM 5 MESES
Importantes reformas econômicas e acerto com seus credores retomam protagonismo argentino na
região e atraem novos investimentos.
superior frente à cotação oficial.

RENAN CARINHA
Economia
FEA USP

Calle Florida, zona central de Buenos
Aires. A rua que nos últimos anos foi
o retrato da contínua depreciação do
peso argentino e da perda do poder de
compra da classe média portenha parece
retomar seus dias de normalidade. O
intenso comércio do dólar paralelo
(Dólar Blue) que fomentava a região foi
completamente extinto a partir do final
de 2015, quando o novo governo, em
cumprimento a uma de suas principais
plataformas eleitorais, decretou o fim
das restrições cambiais que vigoravam
desde 2011. O então “Cepo Cambiario”
estrangulava todos os setores da
economia argentina e era responsável
por fortes distorções econômicas: o
dólar paralelo chegou a atingir valor 90%

O choque de gestão promovido por
Mauricio Macri iniciou-se ainda na
formação de sua equipe econômica, tendo
como principal nome o novo ministro da
Fazenda, Alfonso Prat-Gay, ex-diretor
de estratégia do Banco de Investimentos
americano JP Morgan e ex-presidente
do Banco Central Argentino entre
2004 e 2005. A indicação deixou claro
o forte redirecionamento na condução
da política econômica, atraindo maior
confiança do mercado.
A mudança parece ter surtido
efeito. A rápida resolução do impasse
e a liberação do pagamento de US$
9,3 bilhões de dólares aos credores da
dívida reestruturada pós-default de
2001, “os fundos abutres”, cuja batalha
judicial se arrastava nos tribunais de
Nova York há anos, recolocou o país
no mercado internacional, elemento
chave para o desenvolvimento, e teve
sua nota creditícia elevada pela agência
de classificação Moody’s de “Caa1” para
“B3”.

Contudo, os principais desafios - de
retomar o crescimento e controlar a
inflação - se mostram mais complexos,
ao passo que a real situação das contas
públicas, após 12 anos de Kirchnerismo,
vai ficando mais clara. O déficit público
esperado para 2016 subiu para 7%, o
mais alto em 40 anos, enquanto o Banco
Central, quando o novo governo tomou
posse, apresentava uma das mais baixas
taxas de reservas internacionais da
última década - US$ 24,5 bilhões de
dólares.
Depois de anos de populismo com
as contas públicas e o rombo financeiro
decorrente do mesmo, o necessário fim
dos subsídios provocou um aumento de
até 600% nas tarifas de energia elétrica
e 100% no preço do transporte público
na Grande Buenos Aires. Aumentos
nas tarifas de água, gás e combustíveis
também foram aprovados a fim de sanar
o déficit que só tende a aumentar com
uma perspectiva de inflação acima dos
30% ao final de 2016.
Dentre as reformas mais aguardadas
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está a reestruturação do INDEC, o
Instituto Nacional de Estatísticas, o
qual sofreu fortes intervenções a partir
de 2007 e, desde então, apresentava
dados totalmente incompatíveis com a
realidade econômica e social apontada
pelo mercado e organismos privados de
pesquisa. “Na Argentina, existem menos
pobres do que na Alemanha” chegou a
afirmar Aníbal Fernandez, ex-chefe de
gabinete da então presidente Cristina
Kirchner. Segundo o governo, a completa
reestruturação do Instituto levará
cerca de oito meses, dado o completo
aparelhamento e destruição do organismo
promovido pelas gestões passadas.
Mesmo com as importantes mudanças
promovidas pela nova gestão, o Fundo
Monetário Internacional (FMI) planeja
uma recessão de - 0,7% para este ano
com retomada do crescimento somente
a partir de 2018. Em meio a esse cenário,
a iminente onda de demissões começa
a afetar o país. Ainda segundo o FMI,
estima-se que o desemprego atingirá
cerca de 9% até o final do ano.
Frente a tal situação, o presidente
Mauricio Macri se prepara para enfrentar
sua primeira grande batalha no congresso:
a oposição pretende aprovar o projeto de
lei “anti-demissões”, que dificultaria o
empregador a readequar seu quadro de
colaboradores, sendo que a Argentina já
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apresenta uma das legislações laborais
mais rígidas da América Latina.

Atração de novos investimentos

A predisposição do governo em
ampliar a partição argentina no cenário
internacional não se limitou ao campo
econômico. O protagonismo de Macri na
reunião do Fórum Econômico Mundial
ocorrida em janeiro, em Davos, na
Suíça, foi fundamental para a gradual
retomada da confiança internacional,
assim como a histórica visita de Barack
Obama à Argentina em março, após
mais de dez anos de tensas relações. O
encontro marcou um novo passo para a
diplomacia na região, da mesma maneira
que também foi crucial a visita do
presidente francês François Hollande à
Casa Rosada em fevereiro, durante a qual
foram firmados 22 acordos de tecnologia
e ciência, além de maior facilidade em
investimentos multilaterais.
O bom humor com relação à
Argentina também tem chamado a
atenção de multinacionais brasileiras
com sucursais no país platino. A
fabricante de ônibus Marcopolo prevê
um aumento na demanda de até 50% e

o frigorifico JBS, com planta em Rosário,
espera uma retomada nas exportações
após o fim do controle cambiário. Essa
realidade vem na contrapartida do que
foi observado nos últimos anos, já que
os investimentos diretos brasileiros
vinham caindo significativamente. Em
2012 foram US$ 618 milhões de dólares;
já em 2015 ficaram por volta de US$ 109
milhões de dólares, segundo o Banco
Central Argentino.
Contudo, grandes desafios ainda
precisam ser superados para a melhora
no ambiente comercial. De acordo com
o ranking Doing Business 2016, do Banco
Mundial, que avalia o cenário de negócios
das 189 nações membros do organismo,
a Argentina figura na desconfortável
posição de 121º, logo atrás do Brasil (116º).

AMEAÇA À CASA BRANCA
VITOR AVILLA

novo”.

Economia
INSPER

Mais do que isso, ele se utiliza
do desconforto contemporâneo dos
EUA para empregar um discurso “nós
contra eles”, que define os que estão
com o candidato em um bloco e todos
seus opositores em outro (alguma
semelhança com o Brasil?) para tentar
trazer para si a maior parte possível
do público que tende a aderir a essas
opiniões e propostas mais radicais.

Com as eleições se aproximando
nos EUA, fica a dúvida sobre quem
será o próximo presidente da principal
economia do mundo. Mais ainda,
haverá chances reais de que o país seja
governado e liderado pelo polêmico
magnata Donald Trump, que vem
fazendo sucesso para uns e assombrando
outros na corrida à Casa Branca
com seus discursos questionáveis e
propostas extremamente controversas?
Tudo indica que não, basta entender as
razões de seu sucesso.
Ainda que Trump seja, e muito
provavelmente será, o candidato do
Partido Republicano, o modo como
ele conduz sua campanha e a própria
história da política norte-americana
depõem contra o candidato.  Mesmo o
ótimo desempenho nas primárias, em
que venceu em aproximadamente 70%
dos estados que disputou, não pode
ser considerado parâmetro do que
acontecerá em novembro, dado que elas
não são um retrato adequado da opinião
do país como um todo.
Primeiramente, Trump se aproveita
do momento instável, da lenta
recuperação pós-crise de 2008 e do
desconforto da sociedade americana
para encarnar discursos e retomar
valores de um modo que há tempos não
se via na política norte-americana. Ele
fez sua fortuna no ramo imobiliário e
tenta passar a imagem de um self-made
man, ou seja, aquele que conseguiu
fazer fortuna através de seu espírito
empreendedor e de suas habilidades
para aproveitar o que o país tem de
melhor com o objetivo de fazer crescer
sua riqueza pessoal, prometendo refletir
esse sucesso individual na economia
do país e tornar a “América grande de

A posição radical de Trump, com
muitas propostas que variam entre a
inviabilidade e o infactível, afasta nomes
de peso entre os próprios republicanos,
como o ex-candidato Mitt Romney. O
partido, que já pertenceu a Abraham
Lincoln, corre risco de ter sua imagem
desvirtuada caso essa improvável figura
chegue à Casa Branca. As polêmicas
abrangem questões tanto internas
quanto externas: ele já se referiu aos
mexicanos que cruzam a fronteira como
estupradores, apoia a ideia de impedir
que muçulmanos visitem os EUA,
argumenta a favor de matar as famílias
dos terroristas americanos e, claro, há
a brilhante proposta da construção de
um muro na fronteira do sul do país
para separá-lo do México (obviamente,
os mexicanos pagariam pela obra de
aproximadamente US$ 8 bilhões).
As últimas vezes em que esse
radicalismo de um provável candidato
de um dos partidos ficou tão evidente
nas urnas americanas foram em 1964,
com o republicano Barry Goldwater,
e em 1972, com o democrata George
McGovern. Contrário à intervenção do
governo federal na questão dos direitos
cívicos e favorável à inflexibilidade  com
a União Soviética, Goldwater sofreu
uma derrota esmagadora em novembro
de 1964, perdendo para Lyndon Johnson
em praticamente todos estados, com
exceção de apenas seis.

suficiente dos jovens e de elites liberais,
que não apoiavam Hubert Humphrey
por associarem sua imagem à guerra,
para se tornar o candidato do partido.
Porém, nas eleições de novembro sofreu
uma derrota ainda mais humilhante,
com vitória em apenas um estado, pois
boa parte de seu eleitorado virou as
costas ao seu esquerdismo exacerbado,
quase comparável ao de Bernie Sanders,
senador americano e candidato pelo
Partido Democrata.
É improvável que Trump atinja a
Casa Branca, mas isso não significa que
não se possa aproveitar uma das corridas
eleitorais mais polarizadas dos últimos
tempos nos EUA para fazer algumas
comparações com o Brasil. Tempos de
crise são uma excelente oportunidade
para aprender e realizar reformas
estruturais que nosso país tanto precisa.
Trump, em seus discursos, se apresenta
como o candidato menos racista de
todos e como a solução para fazer a
“América grande de novo”, sem deixar
claro o que isso quer dizer e o que será
necessário fazer para chegar lá.
No Brasil, temos um cidadão de
comportamento peculiar que já alcançou
níveis de popularidade igualmente
elevados: o brasileiro mais honesto de
todos. De maneira similar, tenta postarse como solução à crise, ainda que isso
signifique agir além das instituições do
país. Espera-se que, tanto lá como cá, a
população saiba escolher decentemente
os rumos que deseja que o país tome, pois
ambas as instituições vêm se mostrando
sólidas o suficiente para apoiá-la.

McGovern, por sua vez, foi um
candidato do Partido Democrata que
se posicionava fortemente contra
a guerra no Vietnã. Obteve apoio
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AS PERSPECTIVAS DO FIM DO EMBARGO
AMERICANO A CUBA
MATHEUS CORRÊA
Administração
FGV SP

Vários fatores foram essenciais
para a recente reaproximação dos
Estados Unidos com Cuba, como
a pressão interna de nove estados
americanos (Washington, Vermont,
Alabama, Idaho, Montana, Virgínia,
Califórnia, Minnessota e Pensilvania),
cujas economias agrícolas são bastante
representativas, além de um intermédio
direto do Vaticano, que se iniciou em
meados de 2014, e de um pensamento de
boa parte dos americanos que se mostra
favorável ao encerramento das restrições
comerciais.  
Os
estados
americanos
que
reivindicaram o fim do embargo
econômico a Cuba alegaram ao
Congresso
que
“concorrentes
estrangeiros como Canadá, Brasil e
União Europeia estão conquistando o
mercado, pois não encontram as mesmas
restrições.”. Outro argumento de quem
defende essa medida é que toda a base de
cereais consumida por Cuba é importada
da União Europeia, fazendo com que
o prejuízo aos produtores americanos,
que enfrentam barreiras impostas pelo
governo, seja significativo.
De fato, a alimentação cubana é
composta 80% por produtos importados,
o que representa em média um montante
de US$ 2 bilhões anuais, segundo o
Conselho Econômico Cuba - Estados
Unidos. Atualmente, por meio da Lei
de Reforma das Sanções Comerciais
e Fortalecimento das Exportações,
aprovada em 2000, agricultores
passaram a poder comercializar
com Cuba apenas em caso de ajuda
humanitária. Essa pequena abertura
levou aos Estados Unidos em 2008, por
exemplo, aproximadamente US$ 710
milhões.
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Além disso, a economia cubana vem
crescendo mesmo em cenários adversos
e se mostrando cada vez mais aberta,
como representado pela Lei de Incentivo
ao Empreendedorismo e pela nova Lei
de Investimentos Estrangeiros, de 2014,
que visa captar US$ 2 bilhões a mais
de investimentos internacionais no
país por meio de incentivos financeiros
e tributários a empresas, além de
garantir a segurança jurídica dessas.
Essa medida veio em um momento no
qual Cuba já via com preocupação a
situação da crise na Venezuela, um dos
seus principais parceiros econômicos, e
precisava se precaver da possível falta de
investimentos venezuelanos na ilha.
Ademais, Cuba é um país que
apresenta um PIB de US$ 80 bilhões,
conta com 11 milhões de possíveis
consumidores, possui um crescimento
projetado de 2,7% (no período entre
2013 e 2020), e é estimado pelo
Peterson Institute for International
Economics, que receba um investimento
estrangeiro de US$ 19 bilhões com
reformas. Certamente é um país que,
desconsiderando as situações de
acirramento diplomático, desperta
atratividade para investidores.
A grande questão americana é a
falta de democracia em Cuba, além
do desrespeito aos direitos humanos
cometidos pelo país. Barack Obama,
porém, sinalizou para Raul Castro,
em seu discurso, que espera dele uma
cooperação para que esses embates
sejam resolvidos por meio de uma
reforma econômica e eleições livres,
acrescentando que “os eleitores deveriam
ser capazes de escolher seus governos
em eleições livres e democráticas”. A
inteligência americana afirma que há
possibilidade do regime cubano partir
para uma transição presidencial em
2018.
Mesmo tendo apoio de boa parte dos
americanos, inclusive de parte do setor
produtivo, e sendo sua promessa de
campanha a reaproximação com Cuba,
Obama, em sua contagem regressiva

para o fim do mandato, deixou para o
Congresso a responsabilidade pelo fim
do embargo.
O Congresso dos Estados Unidos,
atualmente, é composto por maioria
Republicana, o que torna difícil a
aprovação. Porém, há uma possível
alteração do cenário americano previsto
para as eleições de 8 de novembro, na
qual estarão disponíveis 469 cadeiras
no Legislativo. Os Republicanos passam
por problemas internos, visto que
a disputa de Donald Trump com os
líderes partidários prejudica a imagem
do partido como um todo, podendo
perder o apoio dos eleitores moderados,
que são decisivos nas eleições. Esse
panorama mostra uma provável maioria
de Democratas na próxima votação.
Além disso, o Partido Republicano
vem barrando as atividades do
Congresso e dificultando o processo
de indicação que Obama fez à Suprema
Corte do juiz Merrick Garland, com
o fito de deixar essa indicação para o
próximo presidente. Entretanto, sem
ela, a Suprema Corte tem suas atividades
postergadas, o que vem gerando
insatisfação por parte de seus próprios
eleitores, tornando mais suscetível a
vitória dos Democratas nas próximas
eleições legislativas.

CONTRATOS FUTUROS DE DI
THOMAZ SCANDIUZZI E
LUCAS LONDON
Economia
INSPER

O contrato futuro de Depósitos
Interfinanceiros (DI) trabalha com a taxa de
depósito interbancário, a qual representa o
tributo que os bancos comerciais cobram
para fazer empréstimos entre si. O objetivo
desses empréstimos é que os bancos não
terminem o dia nem no positivo nem no
negativo , na medida em que, em ambas
as situações, eles saem perdendo graças
ao custo de oportunidade de deixar os
recursos parados ou negativados.
Entretanto, a análise deve ser feita
sobre o que são os contratos futuros.
Eles compõem um tipo de derivativo que
depende de variações da taxa DI sobre o
qual, segundo definição da BM&FBovespa,
se negocia a “taxa de juros efetiva até o
vencimento do contrato, definida para esse
efeito pela acumulação das taxas diárias de
DI no período compreendido entre a data
de negociação, inclusive, e o último dia de
negociação do contrato, inclusive”. Ou seja,
a taxa negociada do contrato representa
o acúmulo de todas as tarifas   diárias até
o vencimento dele. Esse tipo de operação
apresenta um risco muito baixo, fazendo
com que a taxa DI fique próxima e seja
fortemente correlacionada com a SELIC,
que é a taxa de juros básica da economia

específicos.. Foi influenciado por fatores
políticos e econômicos determinantes
para o país, como a mudança negativa da
meta de superávit fiscal e o consequente
rebaixamento de rating do país pelas
principais agências de risco do mundo, e
que causaram uma forte alta das taxas
futuras. Como pode ser observada no
gráfico, ela chegou perto de 16,5%, valor
bem distante da taxa DI atual.

brasileira.
O fato é que a taxa DI futura, originária
da negociação interbancária desses
contratos, representa as expectativas do
mercado em relação à taxa de juros que
efetivamente vigorará no país. É possível
adotar um contrato futuro com vencimento
em janeiro de 2017 (ODF7), por exemplo,
para melhor ilustrar a ideia. O gráfico
abaixo representa a que taxa o contrato em
questão estava sendo negociado em cada
data, desde março de 2015 até março de
2016.
Uma instituição financeira negocia
a taxa de 2017, por exemplo, a partir do
valor em que ela, ou o mercado, acreditam
que a taxa DI efetiva será no período de
valência do contrato, incluindo os devidos
prêmios de risco. Portanto, a taxa futura
pode apresentar descolamentos em relação
à atual, e sua volatilidade é totalmente
influenciada
por
acontecimentos
relevantes para o risco país e para a política
monetária em geral.
Continuando com o exemplo da ODF7,
é possível observar que o valor da taxa
sofreu fortes alterações em momentos

A questão é que, como a taxa DI é
fortemente correlacionada à taxa SELIC,
a DI futura representa a visão do mercado
para o destino da política monetária,
relevando-se o curtíssimo prazo após
as reuniões do Copom. À medida que
os vencimentos dos contratos DI vão
se aproximando, as taxas spot para tais
contratos ficam mais condizentes com as
expectativas do mercado para o curtíssimo
prazo, normalmente convergindo para o
mesmo valor da taxa DI em vigor.
Assim, é possível analisar contratos
futuros com vencimentos imediatamente
posteriores às reuniões do Copom
para calcular, a partir de uma simples
interpolação de taxas, o valor da taxa
efetiva esperada pelo mercado no momento
prontamente após essa reunião, ou seja, a
taxa que o mercado espera que o Copom fixe
para o próximo período. Pode-se entender
que, quanto maior o descolamento entre a
taxa forward encontrada e a taxa DI atual,
maior a chance de mudança na taxa SELIC.
Evidentemente, quanto mais próximo da
reunião do Copom o cálculo for realizado,
maior sua precisão.
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OS ACORDOS DE BASILEIA E OS RISCOS DO
MERCADO FINANCEIRO
GABRIEL SAURIN
Engenharia Mecânica
INSPER

Ao investir no mercado financeiro,
todo aplicador busca um retorno
futuro previsto. No entanto, raramente
esse valor pode ser antevisto   com
exatidão. Define-se como risco as
oscilações entre o retorno esperado
e o retorno real. A análise de risco é
uma forma de quantificar tais desvios,
dando maior visão para os investidores
sobre seus empregos de capital.

e a solidez do mercado financeiro.
Visando isso, em 1988, líderes globais
se reuniram na cidade de Basileia, na
Suíça, a fim de definir regras para as
instituições financeiras reduzirem seus
riscos a níveis aceitáveis. A principal
conquista deste primeiro acordo
foi a exigência de uma reserva de
capital mínima para que instituições
financeiras façam empréstimos. Pela
primeira vez, os principais países
globais tiveram a iniciativa de adotar
medidas uniformes de exigência para
todo o mundo. Os acordos envolvem
cerca de 100 bancos centrais ao redor
do mundo e são designados para
prevenir os três riscos anteriormente
discutidos.

Essas definições incluem diversas
operações
financeiras,
como
empréstimos, repasses, adiantamentos,
compromisso
de
empréstimos,
garantias, cartas de crédito e operações
de derivativos (futuros, swaps,
forwards e opções).

Desde então, mais dois acordos
foram firmados, chamados de Basileia
II e III. Pode-se dizer que os acordos
estão completamente ligados entre si,
já que um foi criado para complementar
o outro. O primeiro tratado, por
exemplo, não detinha dispositivos para
diferenciar uma carteira “boa” (com
baixo risco de inadimplência) de uma
“ruim” (com alto risco de inadimplência).
É exatamente essa questão que o
segundo acordo de Basileia combateu.
Instauraram-se mecanismos para se
medir o risco de cada carteira dos
bancos, podendo, assim, diferenciar
ativos. Tais mecanismos devem   ser
testados e regulados por instituições
superiores de cada país (no caso do
Brasil é o Banco Central). Além da
revisão das formas de calcular os riscos
de crédito dos bancos, outra mudança
foi o estímulo a boas práticas de gestão.

Altos riscos diminuem a segurança

Após a crise de 2008 , foi acertado

Há diversos tipos de risco. Risco
de Crédito é a possibilidade de perdas
pelo não recebimento de valores
contratados em decorrência da
incapacidade
econômico-financeira
do tomador de recursos. Já o Risco de
Liquidez é associado ao cenário onde
o tomador de recursos não dispõe de
recursos financeiros na data prevista
para honrar seus compromissos. Por
fim, o Risco de Mercado é referente a
perdas com variações de câmbio, juros,
preços de ações, etc.
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o Basileia III, com as mesmas regras
anteriores, mas com maior exigência
e maior foco na qualidade do capital.
O terceiro acordo tem como objetivo
garantir uma melhoria na capacidade
do setor bancário de absorver choques
decorrentes do estresse financeiro e
econômico.
Assim, conclui-se que os acordos
de Basileia foram criados para prover
segurança e solidez para as instituições
bancárias, como também para seus
clientes e para a economia mundial.
Essas medidas resultaram em maior
credibilidade, liquidez e transparência
no sistema financeiro mundial.
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