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“A deterioração está tão dinâ-
mica que já não se sabe o que
pode acalmar o mercado”, diz
o economista-chefe do Banco
ABC Brasil, Luiz Otávio de
Souza Leal, ao comentar a vo-
latilidade nas últimas sema-
nas, com notícias sobre países
da Zona do Euro e pacotes de
ajuda com apoio do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI).
Nesta semana, o euro aprofun-
dou perdas e renovou a mínima
de US$ 1,21, menor nível desde
abril de 2006. A tendência no
curto prazo é de que a moeda
continue se desvalorizando.
“Só o tempo dirá o que vai
acalmar o mercado.”

Comparando a situação vivi-
da pela Europa hoje com a que
culminou na quebra do Lehman
Brothers, em 2008, a crise so-
berana tem como vantagem a
concentração do risco, ou seja, é
mais fácil saber quem está en-
volvido, analisa Leal. Por outro
lado, no caso americano, o
mercado sabia que o país iria fa-
zer o possível para salvar os
bancos. “Se os países estão que-
brando, quem é que vai salvar os
países? Essa é a grande questão
no mercado”, explica.

A situação da Europa é
preocupante mas não está fora
de controle, pondera Sidnei
Moura Nehme, da NGO Corre-
tora. Agora começam a se re-
velar todas as dificuldades de
conter, debaixo de uma moeda
supranacional, países que não
têm política cambial própria e
têm pouca capacidade de ges-
tão da política monetária.
“Esse é um cenário novo para
a Zona do Euro, já que o siste-
ma não é tão antigo e nunca
havia passado por uma crise
que abalasse os países.”

Nehme não acredita que a
Grécia mostrará capacidade de
reduzir seu déficit público do
recorde de 13,6% do PIB em
2009 para 8,1% este ano e para
abaixo do teto da União Euro-
peia, de 3%, até o final de 2014.
Essas incertezas fazem da Eu-
ropa um campo fértil para o es-
peculador, ressalta, o que ex-
plica picos de euforia e de pes-
simismo. “Essa bipolaridade é
que faz a crise parecer muito
maior do que é, e cria um tu-
multo de todos os lados.”

Luiz Otávio Leal lembra que,
há dois anos, quem estava na
mesma situação do euro hoje era
o dólar. “Os países estavam
pensando em trocar a moeda de
reserva e até a Gisele Bündchen
preferia o euro”, brinca.

Apesar da projeção de queda
no curto prazo, Leal pondera
que o a moeda europeia não vai
se desvalorizar eternamente e
que existem “estabilizadores
automáticos”. Chegará um mo-
mento em que o mercado vai
começar a fazer contas e perce-
ber que essa desvalorização ex-
pressiva da divisa das últimas
semanas terá um impacto im-
portante sobre as exportações
da Zona do Euro. A moeda des-
valorizada garante uma vanta-
gem comparativa que pode ge-
rar um círculo virtuoso que
compensaria, por exemplo, a
redução do nível de atividade
pelos programas de corte do de-
ficit público. ■ A.L.W.

LADEIRA ABAIXO
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LEIA MAIS Limitação de venda
a descoberto e CDS pela

Alemanha não foi bem-vista
pelo mercado e derrubou
bolsas internacionais. Para
Merkel, euro está em perigo.

União Europeia e Mercosul
recomeçam a discutir

acordo bilateral. Entre protestos
da França, foi acertado apenas
um tratado de comércio entre
europeus e América Central.

Brasil e Portugal
assinam acordos bilaterais

entre empresas e governos
e reiteram a importância
de estreitar relações
comerciais entre os dois países.

Desvalorização
do euro tende
a continuar

Hannelore Foerster/Bloomberg

Volatilidade dos mercados
fez a moeda europeia

despencar ao menor nível
dos últimos quatro anos

“No caso americano,
o mercado sabia que o país
iria fazer o possível para
salvar os bancos. Se os países
estão quebrando, quem
é que vai salvar os países?”

Luiz Otávio
de Souza Leal
Economista-chefe
do Banco ABC Brasil

Murillo Constantino

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio. 2010, Primeiro Caderno, p.5.
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