
Otimista, mercado agora espera queda nos juros  
 
Queda do risco-país ao nível mais baixo em quase um ano, dólar desvalorizando-se diariamente, 
Bolsa de Valores de São Paulo com altas consecutivas. Para melhorar ainda mais o cenário atual 
da economia brasileira, só mesmo os juros caíssem, manifestaram analistas de mercado nesta 
quarta-feira.  
 
Passados três meses desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, a economia 
nacional dá provas diárias de maturidade, ainda mais expressiva porque a nova guerra no Golfo 
Pérsico não conseguiu abalar os mercados no Brasil.  
 
"Melhor é impossível", disse um gerente de renda fixa de um importante banco de varejo de São 
Paulo à Agência Zap.  
 
Para o analista, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central poderia deixar os 
mercados ainda mais animados se promovesse uma queda forte na taxa básica de juros, a Selic, 
na reunião dos dias 22 e 23 deste mês.  
 
Nesta quarta-feira, o mercado continuou comemorando a queda do risco-país abaixo dos 1.000 
pontos. O índice calculado pelo JP Morgan recuou mais um pouco, chegando a 967 pontos no fim 
do dia.  
 
A Bovespa registrou alta de 2,41 por cento, aos 11.872 pontos. E o dólar fechou na menor 
cotação desde 14 de janeiro - R$ 3,26, em São Paulo -, recuando 1,4 por cento em relação à 
véspera.  
 
O mercado de câmbio permaneceu atento à votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), 
que possibilita a regulamentação fatiada do sistema financeiro nacional por leis complementares a 
ser aprovada na Câmara dos Deputados.  
 
A votação foi o primeiro teste para o governo de Lula na Câmara e deverá abrir caminho para a 
apreciação da autonomia do Banco Central e das reformas tributária e da Previdência. A equipe do 
presidente passou com folgas: a PEC teve 442 votos a favor, 13 contra e 17 abstenções.  
 
Analistas de São Paulo, segundo a Agência Zap, também destacaram que a aproximação das 
tropas da coalizão anglo-americana de Bagdá deu novo ânimo ao mercado, que já aposta em uma 
guerra mais curta.  
 
Outros fatores influenciam positivamente o mercado: o superávit da balança comercial (US$ 
3,763 bilhões em 2003, ou 27 por cento a mais do que no primeiro trimestre do ano passado), a 
alta na captação de empresas brasileiras no exterior (US$ 1 bilhão que vieram para o país) e a 
queda nos preços mundiais do petróleo.  
 
Para completar a quarta-feira de boas notícias, o mercado festejou os resultados da pesquisa 
Ibope sobre os 90 primeiros dias do governo de Lula: 75 por cento dos entrevistados disseram 
aprovar o desempenho do presidente, contra 13 por cento que o criticaram.  
 
Fonte: CNN - Acesso em 03/04/2003 


