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Palavra da Presidente

No último dia 25 de Abril, em evento realiza-
do no Banco Central do Brasil em Brasília, com 
a presença do Ministro Alexandre Tombini e da 
Ministra do Meio Ambiente - Isabella Teixeira, 
foi oficialmente comunicada às instituições fi-
nanceiras a nova Política de Responsabilidade 
Socio-Ambiental a ser implementada dentro do 
aprimoramento do quadro regulatório brasileiro. 
Esse tema, já abordado em outros números da 
ABBI News, onde destacamos a participação 
da nossa Associação nos processos de Audiên-
cia Pública, nos permitiu concluir que, quando 
comparadas às sugestões enviadas pela ABBI, 
grande parte delas foi atendida, como aquelas 
relacionadas aos aspectos principiológicos, as-
sim como as referentes às responsabilidades 
objetivas. 

Vale lembrar também que a ABBI organizou 
recentemente dois eventos de destaque:

 
- um almoço-palestra com Regina Nunes, 

Presidente para o Cone Sul da Standard&Poor’s, 
a qual explicou detalhadamente a mais de 180 
participantes a lógica do rating soberano atual 
do Brasil e quais as situações que poderiam vir 
a alterá-lo. Veja matéria sobre o evento nesta 
edição; e

 
- um webinário (seminário via internet) com 

Cicero Vieira Neto, Diretor Executivo de Opera-
ções, Clearing e Depositária da BM&FBovespa, 
o qual explicou e respondeu a todas as ques-
tões dos nossos associados, sobre a unificação 
de todas as clearings da BM&FBovespa, e os 
efeitos positivos que esse grande projeto - em 
curso de implantação - terá sobre a liquidez dos 
bancos e apoiado em quais princípios funciona 
o novo sistema de riscos da instituição, o qual 
define as garantias necessárias. O webinário é 
gratuito, qualquer um dos nossos associados 

pode participar e enviar suas perguntas sem 
sair do seu local de trabalho.

 
Participe da ABBI e traga as questões rele-

vantes que afetam as instituições financeiras 
de capital estrangeiro no Brasil, lembrando que 
somos o melhor canal para encaminhamento de 
pleitos que nos são específicos.

 
Cordialmente,

Deborah Vieitas

Deborah Vieitas
Presidente da ABBI



A agência de classificação 
de risco Standard & Poor’s 
considera que o Brasil conti-
nua a ser grau de investimen-
to e nem imagina que o País 
seja vulnerável. As afirmações 
foram feitas por Regina Nu-
nes,  presidente da S&P para 
o Cone Sul – América Latina, 
durante palestra realizada em 
almoço promovido pela ABBI 
no dia 7 de maio.

“É preciso deixar claro que 
o Brasil apenas não foi consi-
derado grau de investimento 
bem estabelecido”, explicou 
a executiva ao falar sobre a 
mudança de rating anunciada 
pela agência em março, que 
passou de BBB para BBB-. Ela 
assegurou também que não se 
imagina na S&P que o rating 
do Brasil vá retroceder do nível 
atual, pelo menos na análise 
que se faz sobre a situação de 
hoje do País.

Regina Nunes lembrou que o rating da S&P re-
flete a capacidade e a disposição de um governo de 
honrar suas obrigações financeiras em um determi-
nado período. Portanto, frisou, “não se trata de uma 
recomendação, nem uma condenação a um grupo 
de políticas governamentais”.

Ela informou que o Brasil mostrou deterioração 
fiscal, pelo crescimento das dívidas interna e ex-
ternas, e também crescimento econômico tímido, 
além de baixo nível de investimento, “que caiu de 
um nível de 22% para 18% do PIB”.

De acordo com a presidente da Standard & 
Poor’s para o Cone Sul – América Latina, o País 
ainda conta com pontos fortes, como instituições 
políticas bem estabelecidas, diversificação da eco-
nomia, níveis administráveis da dívida externa lí-
quida e comprometimento político com diretrizes 
que mantêm a estabilidade econômica.

“São vantagens importantes”, recordou, “que 
entretanto não impedem que se lembre de pontos 
fracos como a dívida externa relativamente eleva-
da do governo e suas necessidades de refinancia-
mento, a deficiente infraestrutura, os impedimentos 
estruturais que contribuem para baixa participação 
dos investimentos no PIB e restringem o potencial 
de crescimento”.

A mudança da política fiscal, que Regina Nunes 

considera um dos maiores de-
safios do País, deve enfrentar 
desafios como revisão do sis-
tema tributário, que inclui uma 
carga de impostos “que varia 
entre 36% e 39% do PIB, em 
comparação a uma média de 
25% nos países emergentes”. 
Além disso, terá que trabalhar 
para “reduzir ainda mais a car-
ga da dívida, adotar uma flexi-
bilidade fiscal e implantar um 
regime de impostos com menos 
distorções”.

Apesar desses obstáculos, 
a palestrante disse que a pre-
sidente Dilma Rousseff “já de-
monstrou que está mudando 
a trajetória da dinâmica fiscal, 
com compromissos que estão 
sendo cumpridos como taxa 
básica de juros mais alta e 
meta de superávit primário de 
1,9% do PIB”.

Sobre a inflação, a executiva 
do S&P disse o quadro atual é preocupante, com a 
previsão de que se pode chegar o topo da banda 
(6,5% no ano) ou até superá-lo, a depender da si-
tuação de preços importantes, como os de energia. 
“Não se pode esquecer”, acrescentou, “que mais 
inflação vai exigir maior superávit primário e que 
um quadro como esses se gera muita incerteza”.

Regina Nunes lembrou também a frase do eco-
nomista Roberto Campos, para quem “inflação é 
igual a gravidez, pode-se escondê-la por um tempo 
mas em um determinado momento ela inexoravel-
mente aparecerá”. Disse ainda que a Standard & 
Poor’s não coloca a possibilidade de um raciona-
mento de energia em suas análises.

Ao falar sobre possíveis efeitos negativos para 
o Brasil da melhora da situação econômica dos Es-
tados Unidos e da Europa, a palestrante lembrou: 
“Poderemos ter esse impacto, mas se isso aconte-
cer será porque não fizemos nossa lição de casa, 
não nos preparamos durante o período de bonança 
para os países emergentes”.

Ela garantiu, em resposta a dúvida da plateia, 
que a S&P considera o regime cambial brasileiro 
como flutuante: “Sem dúvida, é flutuante. O que se 
pode perguntar é sobre o formato que essa política 
assume em algumas circunstâncias. Muitas vezes, 
por exemplo, usa-se o câmbio para controlar a in-
flação, o que não é positivo”.

S&P garante que 
Brasil ainda é grau 
de investimento

Regina Nunes
Presidente da S&P para o 

Cone Sul – América Latina

Atividade 
do mês



Uma nova plataforma de negociação de títulos 
está em operação desde abril. Trata-se de iniciativa 
conjunta da Cetip com a ABBC (Associação Brasileira 
de Bancos) que permitirá às instituições emissoras, 
como bancos e financeiras, colocar ofertas definindo 
características como prazo, valor, remuneração, indi-
cadores e condições de resgate, entre outras.

“A ideia surgiu de conversas com a ABBC e com 
a Ancord (associação das Corretoras e Distribuido-
ras)”, conta Ricardo Magalhães, gerente-executivo 
de Relações e Projetos da Cetip. “ A empresa criou o 
Cetip | Trader - Captação com o objetivo de integrar 
instituições financeiras emissoras de instrumentos 
de captação bancária a corretoras e distribuidoras, 
intermediadoras na venda desses instrumentos aos 
investidores finais”.

Manoel Félix Cintra, presidente da ABBC, recorda 
que a iniciativa surgiu no Conselho de Administração 
da entidade: “A partir deste momento a  área execu-
tiva da ABBC iniciou uma série de reuniões técnicas 
com bancos, reguladores e consultores. Daí estabele-
cemos parceria com a Cetip, que é reconhecida pela 
grande expertise que tem na gestão de sistemas de 
negociação , registro e liquidação de títulos privados”.

O presidente da ABBC explica que a nova plata-
forma tem “absoluta consonância” com práticas do 
mercado de renda fixa e que ofuncionamento é sim-
ples: as instituições colocarão suas ofertas e mos-
tram suas características. O acesso às ofertas só 
será permitido às corretoras e distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, que decidirão sobre as aquisi-
ções em função da demanda dos clientes.

As operações originadas pela plataforma, detalha 
Manoel Cintra, contarão com procedimentos de re-
gistro e liquidação nos sistemas administrados pela 
Cetip realizados de forma automática, cabendo à ins-
tituição intermediária a especificação do benefício até 
as 17 h do dia da realização da operação: “Com isso, 
assegura-se não somente os níveis de capilaridade 
demandados pelas instituições emissoras, mas tam-
bém os melhores padrões de segurança e transpa-
rência para os investidores finais”.

Ricardo Magalhães, da Cetip, confirma que a pla-
taforma propicia, em um único ambiente eletrônico, 
a possibilidade de pulverização de captação e o re-
gistro automático do título, o que dá segurança a to-
das as partes envolvidas: “Corretoras e distribuidoras 
poderão conferir, pelo Cetip Trader – Captação, os 
instrumentos oferecidos pelos bancos e financeiras e 
efetuar a compra dos ativos diretamente na platafor-
ma, visualizando taxas e prazos, para, então, redistri-
buir entre os investidores da forma usual, porém com 
opções mais diversificadas de ativos para ofertar”. 

A princípio serão negociados na plataforma CDBs 
e Letras de Câmbio. Numa segunda fase, no princípio 
do segundo semestre, será a vez de Letras de Câm-
bio do Agronegócio e das Letras de Crédito Imobiliá-
rio. “Na sequência, os esforços serão para habilitar as 
Letras Financeiras”, afirma Cintra. “A plataforma foi 
desenvolvida para possibilitar transações de quais-
quer tipos de ativos de renda fixa”.

Com a plataforma, os investidores terão a van-
tagem de contar com acesso facilitado, por meio de 
corretoras e distribuidoras atuantes no Cetip Trader 
– Captação, a instrumentos de captação oferecidos 
por bancos médios e pequenos e financeiras, afirma 
Ricardo Magalhães, da Cetip, que lembra também: 
“A plataforma Cetip Trader - Captação conta, ainda, 
com o diferencial da funcionalidade Cetip | Certifica, 
que realiza a identificação da compra dos ativos e 
possibilita às corretoras e distribuidoras repassar a 
informação a cada pessoa física ou jurídica que re-
alizar investimentos em títulos de Renda Fixa. Esse 
processo garante segurança e transparência para 
toda a cadeia”. 

Por seu lado, Manoel Félix Cintra acrescenta que, 
com a plataforma, os investidores passam a contar 
“a possibilidade de se obter maiores percentuais de 
rentabilidade mesmo para valores de investimentos 
mais baixos, com segurança e transparência. Neste 
aspecto, trata-se, sem dúvidas, de importante instru-
mento de inclusão financeira”.

Para os bancos, haverá a possibilidade de se be-
neficiar da pulverização da captação proporcionada 
pela plataforma, “que tem potencial para alcançar de 
uma só vez grande quantidade de corretoras e dis-
tribuidoras, o que aumenta o universo de potenciais 
investidores”, diz Ricardo Magalhães, da Cetip. 

O presidente da ABBC acrescenta às vantagens 
para os bancos “a redução dos custos de emissão, 
liquidação e registros” e lembra que do lado dos dis-
tribuidores a novidade abre “a possibilidade de am-
pliação dos espectro da oferta de aplicação e inves-
timentos para os clientes, reduzindo a dependência 
em relação aos mercados de valores mobiliários”.

Antes mesmo do lançamento da plataforma, 33 
participantes aderiram ao sistema, dos quais 19 eram 
bancos, 4 sociedades de crédito, financiamento e in-
vestimentos e 10 corretoras, contabiliza Manoel Félix 
Cintra.: “Nossa expectativa é que a esse número se 
eleve de forma significativa”, acrescentou. 

Também otimista, Ricardo Magalhães, da Cetip, 
relembra que a empresa “tem observado grande inte-
resse pelo potencial da plataforma, que surgiu a partir 
de uma demanda do próprio mercado”.

Nova plataforma Cetip Trader de 
negociação de títulos de renda fixa traz 
benefícios a bancos e investidores

Inovação



ABBI News -  Como tem se desenvolvido o tra-
balho do Comitê nestes primeiros meses desde 
sua criação este ano? 

Felipe Beltrão - O trabalho tem se desenvolvi-
do em conjunto com os participantes do Comitê 
e levando-se em consideração os assuntos de 
interesse das insituições financeiras no que se 
refere ao tema capital regulatório, incluindo dis-
cussões sobre gerenciamento de capital, Basi-
leia 3, índices de liquidez, ajustes prudencias, 
conglomerado prudencial, novas regras de dis-
closure e análise das regulamentações emana-
das pelo Banco Central do Brasil.

ABBI News – Que pontos têm chamado mais a 
atenção dos membros do Comitê?

Felipe Beltrão - Até o momento foi realizada 
apenas uma reunião do Comitê de Capital Regu-
latório e, sem dúvidas os principais temas abor-
dados foram: adequação total das Instituições 
Financeiras às novas regras de capital, proce-
dimentos de cálculo, implementação de novos 
índices de controle relacionados à liquidez e im-
plementação de um novo conceito de consolida-
ção, o chamado Conglomerado Prudencial. 

ABBI News- Como foi a participação dos mem-
bros do Comitê até agora?

Felipe Beltrão - Em função da característica e 
área de atuação dos representantes das insti-
tuições financeiras, totalmente relacionada ao 
tema capital, as discussões foram de grande 

valia e bastante 
proveitosas,  ge-
rando inclusive a 
necessidade de 
novas aborda-
gens, análises 
e realização de 
pleitos junto ao 
Banco Central do Brasil.

ABBI News - A demanda das instituições finan-
ceiras para o Comitê ficou acima das previsões?

Felipe Beltrão - Em função da sensibilidade e 
amplitude do tema Capital Regulatório, as de-
mandas para discussões apresentadas pelas 
Instituições Financeiras superaram as expecta-
tivas inciais no tocante quantitativo e qualitativo. 
Do ponto de vista qualitativo, a amplitude esten-
de-se desde aspectos operacionais de elabora-
ção de relatórios até assuntos estratégicos de 
negócio e rentabilidade.

ABBI News - Quais as prioridades do Comitê no 
2º. semestre? 

Felipe Beltrão - O capital está passando por um 
momento de mudanças e adequação às normas 
globais, em especial no que tange à Basileia 
III,  o que tem amplificado a sua importância e 
destaque entre as discussões gerenciais dentro 
das entidades, logo estas questões regulatórias, 
considerando uma visão ampla e estratégica de 
gerenciamento do capital ainda será bastante de-
batida e priorizada para o 2º semestre.

O Comitê de Capital Regulatório da ABBI iniciou seus trabalhos este ano e já está em pleno 
funcionamento, como conta Felipe Beltrão, diretor do novo comitê. Na entrevista abaixo, Beltrão, 
que também é diretor do Bank of America Merrill Lynch Brasil, fala sobre os desafios do comitê:

Felipe Beltrão
Diretor do comitê
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Os desafios do Comitê de 
Capital Regulatório
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