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Sobe e desce do real,
o grande desafio

As oscilações da moeda prejudicam a internacionalização
a curto prazo, mas o sentimento é de que o pior já passou

A
oscilação freqüente e in-
tensa da taxa de câmbio
(volatilidade) é tão ou
mais perigosa do que o

exagero na valorização ou desvalo-
rização da moeda. E o pior, como
já ficou consagrado na frase do
ex-ministro da Fazenda Antônio
Pallocci, é que "o danado [do câmbio
flutuante] flutua". Foi uma resposta
às críticas feitas pela Confederação
Nacional das Indústrias, em 2005,
sobre os altos e baixos do real, pos-
sível porque o câmbio no Brasil é flu-
tuante - para o bem ou para o mal. A
volatilidade reduz o grau de previsão
do preço, o que, em resumo, pode
transformar a melhor oportunidade
de meses atrás em um negócio caro
ou mesmo em prejuízo certo. E ela
foi sentida com força nos piores
momentos da crise internacional,
quando o real despencou em relação
ao dólar. Não é por menos que na
pesquisa Sobeet/Valor a flutuação
da moeda brasileira foi apontada
como a principal barreira interna
para a internacionalização das em-
presas - 23,6% das respostas.

Para o economista-chefe do Itaú
Unibanco, Ilan Goldfajn, a volatili-
dade é, sim, um importante obstá-
culo à internacionalização. "O custo
do hedge, que poderia mitigar ou
mesmo anular eventuais perdas,
é muito alto", diz. A boa notícia é
que, passado o período recente de
maior turbulência na economia, as
coisas devem se acomodar. "O pior

já passou", afirma Octávio de Barros,
diretor do departamento de pesquisa
macroeconômica do Bradesco.

No auge da crise, entre setembro
e outubro de 2008, a volatilidade do
câmbio, de acordo com números
da instituição, bateu em 60,6%. Em
setembro de 2009, o pico alcançou
13%. A tendência nítida é a de aco-
modação em um patamar inferior.
Para Goldfajn, daqui para a frente o
cenário mais provável aponta para
maior estabilidade no mercado
de câmbio e manutenção de uma
taxa apreciada. "O que, em tese, é
favorável para a internacionalização
das empresas brasileiras, porque os
ativos no exterior ficam mais baratos
e convidativos", diz.

Foi um cenário de câmbio apre-
ciado que possibilitou, por exemplo,
as compras milionárias feitas pelos
frigoríficos Marfrig eJBS-Friboi-este
último incorporando a americana
Swift Foods Company. A Gerdau
arrematou a Chaparral Steel Com-
pany; o grupo Votorantim comprou
a colombiana Acerías Paz Del Rio, a
americana U.S. Zinc e 27% do capital
da argentina Aceros de Bragado
(AcerBrag). A Sadia, por sua vez,
construiu uma fábrica na Rússia, e
a Vale comprou a canadense Inco e
a australiana AMCI Holdings.

Paulo Francini, diretor da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), acredita que uma redu-
ção da Selic para 7% - está em 8,75%
-, diminuindo o diferencial entre os

juros pagos no Brasil e no exterior,
ajudaria a deixar o câmbio menos
volátil. A Fiesp também defende
duas outras medidas: a alteração na
regra de isenção de tributação para o
investidor estrangeiro, preservando
apenas os capitais que vão perma-
necer no país pelo prazo mínimo de
um ano, e uma elevação do nível das
reservas internacionais para 20% do
PIB (cerca de US$ 300 bilhões).

Goldfajn acredita ser possível uma
política mais agressiva, desde que ela
tenha como único obj etivo reduzir as
oscilações, e não a intenção de fixar
um preço para o dólar. Contudo,
considera dif ícibque a atual diretoria
do BC adote essa agressividade. Até
porque, a expectativa do mercado é
que, a partir de agora, o câmbio sofra
menos solavancos.

Mesmo contando com a vantagem
do real valorizado, o economista-
chefe do Itaú Unibanco entende que
o ritmo de internacionalização das
empresas brasileiras deve arrefecer,
porque as oportunidades de ganho
no Brasil tendem a superar as que
existem no exterior, o que pode atrair
mais investimento estrangeiro para o
país. "O pré-sal deve aprofundar essa
tendência", salienta.

O problema a ser administrado é
um possível excesso de receitas em
dólar na venda do petróleo - recur-
sos que seriam transformados em
reais na conta do Tesouro. Goldfajn
chama a atenção para a necessidade
de criar um fundo soberano para



gerir e fomentar investimentos no
exterior (em moeda forte), medida
que será fundamental para impedir
que a taxa de câmbio derreta.

Se prevalecer o cenário de menor
volatilidade, a questão do câmbio
precisa ser colocada em outros
termos, segundo Goldfajn. Afinal, o
valor da moeda não é o único preço
que deve ser analisado pelas empre-
sas na hora de decidir pela interna-
cionalização de suas operações. O
mais decisivo são as oportunidades
efetivas de negócio.

Octávio de Barros vai além e afir-
ma que "no longo prazo, a taxa e a
volatilidade do câmbio são absolu-
tamente irrelevantes para a decisão
de internacionalização", diz. Para
ele, a decisão sobre internaciona-
lizar uma empresa é uma questão
de longo prazo e estratégica. O
investimento privado brasileiro
no exterior, em sua opinião, reflete
muito mais a maturidade das em-
presas. E demonstra ser um bom
termômetro do grau de moderniza-
ção da economia. "O que comanda
o processo, no fim das contas, é a
demanda, a concorrência e a pos-
sibilidade de gerar valor."
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