
Europa é a bola da vez  
 
Deterioração econômica na União Européia assusta investidores, Bovespa recua quase 4% e 
dólar supera R$ 1,71Indicadores divulgados ontem intensificaram o temor de uma 
desaceleração mais forte da economia mundial e provocaram uma onda de nervosismo no 
mercado financeiro. Wall Street caiu 2,99%, contagiando os negócios na Bolsa de São Paulo 
(Bovespa), que emplacou a quinta desvalorização consecutiva – ontem, quase 4%. 
 
No período, o índice perdeu 8,82% e encerrou a 51.408 pontos – o menor nível desde agosto 
do ano passado. Fomentado pela sexta alta seguida, o dólar comercial terminou a jornada a R$ 
1,717 – a maior cotação desde 3 de abril. Esse desempenho seguiu a evolução da moeda 
norte-americana no Exterior, que teve outro dia de recuperação frente às demais moedas 
fortes. Principal concorrente, o euro fechou abaixo de US$ 1,44. 
 
A União Européia roubou ontem a cena dos Estados Unidos. O nervosismo se arrastou pelo 
mundo após a informação de que houve contração do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco de 
países europeus no segundo trimestre. O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-
Claude Trichet, admitiu o enfraquecimento da economia no continente, rebaixando as 
projeções de expansão da região para este ano. A instituição também decidiu manter 
inalterada a taxa de juros na zona do euro em 4,25% ao ano. 
 
Mas também os EUA contribuíram para o desânimo dos investidores. O Departamento de 
Trabalho daquele país informou que a demanda pelos benefícios do auxílio-desemprego 
aumentou nas duas últimas semanas, totalizando 444 mil solicitações. A deterioração da 
economia na Europa e nos EUA provocou uma fuga de capital das bolsas, que acabaram 
migrando para transações no câmbio, impulsionando as cotações do dólar. 
 
– Essa situação deteriorada na Europa faz a grama dos EUA parecer mais verde – comenta 
Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da corretora Gradual. 
 
Impacto global  
 
Queda das bolsas:  
Nova York/Nyse -2,99%  
Nova York/Nasdaq -3,20%  
Hong Kong -0,95%  
Tóquio -1,04%  
Paris -3,22%  
Frankfurt -2,91%  
Londres -2,50%  
Buenos Aires -3,61%  
São Paulo -3,96%  
Pressão do dólar desde agosto, em R$:  
1º/8 1,5610  
8/8 1,6090  
28/8 1,6320  
1º/9 1,6460  
4/9 1,7179  
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