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● O dólar comercial fechou on-
tem em alta de 1,19% a R$ 1,695
no mercado interbancário de
câmbio. No mês, a moeda acumu-
la alta de 0,18% e no ano a divisa
ainda registra perda (-2,75%). Na
BM&F, a moeda fechou a R$
1,6965 com ganho de 1,33%. O
euro comercial subiu 0,90% para
R$ 2,36.

Desde a abertura dos negó-
cios, o dólar ganhou fôlego de

alta, refletindo a reação dos in-
vestidores às novas determina-
ções do Conselho Monetário Na-
cional e do Banco Central relati-
vas às margens para negócios
com derivativos na BM&FBoves-
pa, que já estão em vigor. O go-
verno fechou a porta da arbitra-
gem entre o juro internacional e
o doméstico, que os investidores
estrangeiros de curto prazo man-
tinham há tempos. Nas opera-
ções de turismo, o dólar fechou
em alta de 0,96%, negociado em
média a R$ 1,787 na venda e R$
1,667 na compra. O euro fechou
em alta de 1,39% a R$ 2,477 (ven-
da) e R$ 2,313 (compra).
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Atrás apenas da África do Sul e
Austrália, o Brasil está no topo
da lista dos países que garanti-
ram maior retorno aos investido-
res estrangeiros nas operações

de “carry-trade”. Nessas opera-
ções, que o governo brasileiro
tenta reduzir com o aumento do
Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF), o investidor toma
dinheiro emprestado em um
país a juros baixos e aplica numa
região que pague juros mais al-
tos, como o Brasil.

A consequência é um fluxo
maior de dólares para o país que
paga juros elevados, e a valoriza-
ção da sua moeda, prejudicando
as exportações.

Em 12 meses até o fim de se-
tembro, o Brasil garantiu aos in-
vestidores um ganho de 14,5%.

Na África do Sul, a rentabilidade
em um ano foi de 18,2% e, na Aus-
trália, de 15,8%. Na 8.ª edição do
boletim “Economia Brasileira
em Perspectiva”, divulgada on-
tem pelo Ministério da Fazenda,
a equipe econômica apresentou
um ranking dos ganhos (no jar-
gão econômico, chamado de car-
ry return) com aplicações em
renda fixa em vários países e aler-
tou para o problema cambial des-
sas operações.

No documento, a Fazenda diz
que o governo “usará todos os
instrumentos para eliminar no-
vo movimento especulativo no
câmbio”. O aumento da liquidez
internacional (maior quantida-
de de recursos disponíveis) e os
juros brasileiros, destacou o bo-
letim, atraíram investidores que
buscam retorno nos juros e no
mercado de câmbio. Com isso, a
participação do real nas transa-
ções em mercados futuros e op-
ções teve forte aumento no últi-

mo ano, levando o Brasil a figu-
rar nas primeiras posições com o
maior número de operações no
mercado de derivativos.

Segundo um assessor do mi-

nistro, o Brasil poderia estar nu-
ma situação pior se não tivesse
adotado no ano passado a alíquo-
ta de 2% do IOF para o ingresso
de investimentos estrangeiros

para ações e renda fixa.

Juros. No boletim, a Fazenda
também destacou que o ciclo de
alta de juros foi interrompido e a
tendência agora é de retomar o
processo de queda. O documen-
to ressaltou que a taxa real (des-
contada a inflação) voltou a ficar
abaixo de 6%. A projeção de infla-
ção medida pelo IPCA para 2010
é de 5,1%, convergindo para o
centro da meta (4,5%) em 2011.

A Fazenda enxerga espaço pa-
ra o aumento do crédito, sobretu-
do imobiliário, e avalia que o en-
dividamento das famílias no Bra-
sil é um dos menores do mundo.
Segundo o texto, diferentemen-
te dos países desenvolvidos, a
proporção do endividamento
das famílias em relação ao PIB é
baixa. Apesar de crescer a taxas
superiores a 15% ao ano nos últi-
mos anos, o crédito no País em
proporção do PIB ainda é baixo
comparado a outras economias.
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O clima de cooperação que marcou o
esforço do G-20 na superação da
crise global, quando todos esta-
vam no mesmo barco, desapare-

ceu. Como nenhum país quer sua moeda valo-
rizada neste momento de retomada, especia-
listas veem dificuldade em obter um acerto
firme. A ausência do ministro da Fazenda,
Guido Mantega, é encarada pela imprensa in-
ternacional como mais um sinal de que o
G-20 está desacreditado para tratar do tema.

As desavenças sobre o câmbio ficam cada
vez mais claras. Além do eterno atrito entre
os Estados Unidos e a China, diversas autori-
dades vieram a público nos últimos dias para
esquentar o debate. Mesmo depois de inter-
vir para segurar o iene, o Japão chegou até a
questionar a liderança do grupo exercida este
ano pela Coreia do Sul, um dos tantos países
que buscam combater a valorização cambial.

O G-20 está bem longe de atingir resultado
semelhante ao obtido em setembro de 1985
pelas cinco maiores economias no G-5. Na
ocasião, EUA, Japão, Alemanha, França e Rei-
no Unido fecharam um acerto para desvalori-
zar o dólar, como resposta aos déficits ameri-
canos. Ao concordarem com o movimento,
esses países selaram o Acordo Plaza, que se
tornaria uma lendária referência para o câm-
bio mundial. Desta vez, especialistas não
veem possibilidade de consenso no G-20.

A China provocou choque nos mercados
ao elevar os juros nesta semana. O momento
da inesperada medida poderia levantar pers-
pectivas de que o país estaria apto a algum
tipo de acerto no G-20 – o dólar reagiu com
alta à iniciativa, embora momentânea. Mas
os analistas concluíram que o alvo é o aqueci-
mento do setor imobiliário, e não o envio de
sinal político para as autoridades do grupo.

Resta ao G-20 a possibilidade de causar
grande surpresa, assim como fez em abril de
2009. Quando o mundo estava atolado numa
das maiores crises financeiras da história, o
grupo provocou reviravolta com a cifra de
US$ 1 trilhão para ajudar a economia global.
Ninguém esperava isso do encontro de cúpu-
la realizado em Londres. Acredita-se que so-
mente uma ação firme, global e coordenada
poderia reverter a trajetó-
ria de queda do dólar.
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● Os países emergentes têm de
aceitar a valorização de suas
moedas enquanto a economia
global se recupera da crise finan-
ceira do ano passado, disse o
economista-chefe do FMI,
Olivier Blanchard. Perguntado
especificamente sobre as medi-
das adotadas recentemente pelo
Brasil para conter a valorização
do real, ele disse que podem ser
consideradas razoáveis. Segun-
do Blanchard, a valorização do
câmbio é parte do reajuste para
recolocar a economia global nos
trilhos. / DOW JONES NEWSWIRES

Brasil e EUA discutem ação conjunta
Mantega conversou com o secretário do Tesouro Timothy Geithner para propor atuação em busca de um acordo sobre o câmbio no G-20

Com rentabilidade de
14,5% ao ano, Brasil
só fica atrás da África
do Sul (18,2%) e da
Austrália (15,8%)
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País é o terceiro em
ranking de países que
atraem especulação
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Às vésperas do encontro de
ministros de Finanças do
G-20, o secretário do Tesouro
dos Estados Unidos, Timothy
Geithner, e o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, combi-
naram aumentar a pressão no
grupo para que seja formaliza-
do um acordo que ponha fim à
“guerra cambial” em anda-
mento no mundo.

Por telefone, Geithner conver-
sou com Mantega sobre a crise
no câmbio, que se acirrou nas
últimas semanas e tem levado
vários países, entre eles o Brasil,
a adotarem medidas interven-
cionistas para desvalorizar suas
moedas. Mantega disse ontem
que os EUA precisam colaborar.

Ao relatar o teor da conversa,
que ocorreu na quarta-feira,
Mantega contou que Geithner
garantiu que não pretende per-
mitir a desvalorização do dólar.
“Disse a ele que se levar essa po-
sição ao G-20 dando declara-
ções claras de que o dólar não
vai ser desvalorizado, podendo
até ser valorizado, teremos
mais condições de abrir uma ne-
gociação.”

Dessa forma, disse Mantega,
não fica a pressão só em cima
dos chineses. “Se não, fica difí-
cil. Desvalorizar o dólar e querer
que valorizem o yuan”, criticou.
O ministro disse que tem “bati-
do muito na tecla” de que o que
mais desestabiliza o câmbio
mundial é a desvalorização do
dólar. “Combinamos que am-
bos iríamos pressionar para co-
locar na agenda do G-20 o tema
específico da discussão cam-
bial. Chegamos à conclusão de
que já há maturidade para seja
tratada pelo conjunto dos paí-
ses e não isoladamente.”

Ação coordenada. A conversa
com Mantega, que cancelou a
ida à reunião dos ministros de
Finanças do G-20, ocorreu a pe-
dido do secretário americano.
Primeiro a alertar para o risco de
uma guerra cambial e comercial
de proporção global, Mantega
tem defendido junto ao G-20
uma ação coordenada dos paí-
ses como solução urgente para a
crise que, na avaliação do gover-

no, pode se agravar. Sem um
acordo, avalia a equipe econômi-
ca do Brasil, não haverá solução
para o problema no médio prazo

e as práticas unilaterais de inter-
venção no câmbio só tendem a
crescer e levar a outras ações de
caráter protecionista como for-
ma de defesa econômica.

Na visão das autoridades bra-
sileiras, esse processo só traria
danos para a economia mundial.
Crítico da política dos EUA de
aumentar a emissão de dólares,
Mantega tem cobrado do gover-
no americano a adoção de estí-
mulos fiscais para ajudar a au-
mentar o consumo interno.

Para o ministro, o uso da polí-
tica fiscal, que esbarra em difi-
culdades políticas, seria mais efi-
ciente para dar tração à ativida-
de econômica interna nos EUA.

Enquanto defende uma estra-
tégia diferente para os Estados
Unidos (e também para a Euro-
pa), Mantega tem ensaiado uma
aproximação com a China e esta
semana elogiou publicamente a
decisão do governo chinês de au-
mentar a taxa de juros pela pri-
meira vez desde 2007.

‘Acordo Plaza’. O ministro bra-

sileiro apoia no G-20 a realiza-
ção de uma acordo nos moldes
do chamado Acordo Plaza, fecha-
do em 85. Na época, EUA, Japão,
Alemanha, França e Reino Uni-
do fecharam um acerto para des-
valorizar o dólar de forma coor-
denada, como resposta aos défi-
cits americanos, evitando uma
corrida protecionista na econo-
mia mundial.

Geithner passou ao governo
brasileiro a mensagem de que
não têm uma política de dólar fra-
co. O desafio técnico sobre o
qual aquele país está se debru-
çando é como promover um
afrouxamento monetário para
estimular a demanda e sair da es-
tagnação e ao mesmo tempo evi-
tar uma queda livre do dólar.

Embora o governo considere
possível um acordo internacio-
nal, é consenso que a tarefa é
complicada, por conta das duas
poderosas forças que têm causa-
do a volatilidade cambial no
mundo: a expansão monetária
americana e a recusa da China
em valorizar a sua moeda.

GUIDO MANTEGA: “Trabalharemos (o ministro e Geithner) para pôr o tema no radar do G-20.”
MINISTRO DA FAZENDA

Dólar sobe 1,19% e
fecha o dia cotado
em R$ 1,695

Acordo sobre o
câmbio no G-20 é
cada vez mais difícil

Para FMI, medidas
do Brasil no câmbio
são ‘razoáveis’

● Consenso
O Banco Mun-
dial afirmou
ser preciso
uma coordena-
ção global pa-
ra resolver a
questão do
câmbio e que a
pressão em
moedas emer-
gentes conti-
nuará até que
o atual dese-
quilíbrio seja
resolvido

Manifestação. Sul-coreanos protestam contra a cúpula do G-20, que vai ocorrer no país no mês que vem

● Guerra cambial
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 out. 2010, Economia & Negócios, p. B3.




