
Um frio na barriga típico dos pre-
gões de 2008 voltou a dar o ar da
graça aos investidores ontem,
diante da queda rápida e intensa
do Ibovespa. Superando o movi-
mento das bolsas internacionais,
o principal índice brasileiro de
ações terminou o pregão em bai-
xa de 5,72%, chegando a desabar
6,05% na mínima do dia. Coisa
parecida só se viu em 21 de no-
vembro de 2008, quando o Ibo-
vespa recuou 6,45%, dois meses
após a quebra do Lehman Bro-
thers e um mês depois do último
circuit breaker (interrupção dos
negócios quando a queda supera
10%) do mercado brasileiro.

O agito no pregão mais líqui-
do entre os mercados emergen-
tes se traduziu também em re-
corde histórico de número de
negócios em ações (884.154 ope-
rações), com volume financeiro
de R$ 9,7 bilhões. No segmento
de derivativos, houve 167.343
negócios, também recorde.

Nos Estados Unidos, o índice
Dow Jones caiu 4,31% e na Euro-
pa, a Bolsa de Milão recuou
4,77%. Não que tenha havido
uma mudança drástica no cená-
rio econômico, justificando o
tombo internacional. “Há uma
reprecificação dos ativos a partir
da percepção de que o cresci-
mento global não será o que se
imaginava”, diz o economista-
chefe do Santander, Maurício
Molan. “E, ao contrário de 2008,
quando Bear Stearns e Lehman
Brothers quebraram, agora não
há estopins. Os que poderiam
ser, como o salvamento da Gré-
cia ou o acordo da dívida dos
EUA, foram positivos.”

E como anda difícil prever as
reações do mercado a dados eco-
nômicos, só se pode esperar
mais volatilidade nos próximos
dias. “A crise da dívida da Euro-
pa tem poder de destruição
grande, se mal resolvida. Diria
que até maior que a de 2008”,
afirma o estrategista de renda
variável do HSBC, Carlos Nunes.

O exemplo de ontem foi claro.
Pela manhã, o presidente do Ban-
co Central Europeu (BCE), Jean-
Claude Trichet, indicou que a au-

toridade retomaria o programa
de compra de títulos para capitali-
zar os bancos e evitar que a crise
da dívida afete Itália e Espanha.
“Isso poderia aliviar os merca-
dos, mas acabou estressando-
os”, diz Nunes. A leitura dos agen-
tes, explica, foi de que se até um
economista conservador como
Trichet está flexibilizando o dis-
curso, a situação é mesmo com-
plicada. “Enquanto ninguém che-
gar com uma solução equaciona-
da para a Europa, colocar as per-
das na mesa, determinar quem
vai assumi-las e qual será a conta-
minação da economia, os merca-
dos não vão se acalmar.”

Recessão?
Entre os economistas, a crença
em uma nova recessão na econo-
mia americana, espalhando efei-
tos pelo globo, é quase consen-
sual. “Como os dados econômi-
cos continuam a desapontar, esta-
mos mais preocupados com a for-
ça da recuperação”, dizem econo-
mistas do Bank of America Merri-
ll Lynch, liderados por Michelle
Meyer. Eles calculam que a chan-
ce de recessão no próximo ano se-
ja de 35%. “Se a economia cair
novamente em recessão, é mais
provável que seja superficial, da-
do que a economia já está abati-
da, mas reconhecemos o risco de
desencadear uma nova crise”.

Para Molan, do Santander, o
mais provável é que a redução
da tendência de crescimento se-
ja inferior a 2008 e 2009. “Os
fundamentos do temor são dife-
rentes.” Não há incerteza quan-
to à ação política para impedir
rupturas no sistema financeiro.
E mais: “O consumidor dos EUA
já fez um ajuste no nível de pou-
pança, que saltou de 2% para
5%, e o preço dos imóveis caiu
33%. Não deve cair mais.”

Sobre a bolsa brasileira, o ope-
rador da Icap Brasil Carlos Au-
gusto Nielebock ressalta ser difí-
cil afirmar que o movimento
atual vá repetir o de 2008. “Mas
se esse for o caso, ainda esta-
mos só na metade”, diz. “Os úl-
timos dias foram de pânico, o
que pode se repetir. Quero crer
que não vá além, mas já acha-
mos algumas vezes que esse mo-
vimento tinha acabado.” ■

 SÃO PAULO (IBOVESPA) 
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DERRETIMENTO GLOBAL Mercado de ações acumula perdas             

● Só ontem o mercado brasileiro
de ações perdeu mais de
R$ 104 bilhões em valor de
mercado, o equivalente a um
Bradesco. O valor de mercado
das companhias listadas na
BM&FBovespa somava, ao fim
do pregão, R$ 2,1 trilhões.

● Na semana, as perdas
somam R$ 191 bilhões, ou o
equivalente à soma de uma
Ambev com um Banco do Brasil.

● No acumulado deste ano,
a bolsa perdeu R$ 456 bilhões
em valor de mercado, ou
uma Petrobras, mais um Itaú
Unibanco e um Santander.

Editora: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br

Mariana Segala
msegala@brasileconomico.com.br

VALORDEMERCADO

DESTAQUE MERCADO FINANCEIRO

Bolsa cai 5,72%,
pior queda desde
novembrode 2008
Banco Central Europeu tentou, sem sucesso, garantir compra de
títulos para atrair investidor. Recessão dos EUA também assusta

“Enquanto ninguém
chegar com uma
solução equacionada
para a Europa,
colocar as perdas
na mesa, determinar
quem vai assumi-las
e qual será a
contaminação
da economia,
os mercados não
vão se acalmar

Carlos Nunes
Estrategista de renda

variável do HSBC
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Para economistas, Brasil
ainda precisa de ajustes

para enfrentar um possível
recrudescimento da crise
mundial. Para o governo, país
está preparado.

O clima esquentou ontem no mer-
cado de moedas depois de o ban-
co central japonês decidir inter-
vir no mercado para tentar con-
ter a valorização do iene. E conse-
guiu, embora não se saiba por
quanto tempo. A moeda japonesa
acabou caindo 2,70% depois de a
autoridade monetária do país en-
trar no mercado realizando ven-
das que somaram 1 trilhão de ie-
nes (R$ 12,6 bilhões). O banco
central japonês também afrouxou
a política monetária, ação que se
seguiu à do Banco Central da Suí-
ça — que, anteontem, cortou os
juros para deter a alta do franco.

O ministro das Finanças do Ja-
pão, Yoshihiko Noda, disse que o
país fez consultas, mas interveio
por conta própria para conter osci-
lações cambiais que, segundo ele,
são especulativas e desordenadas.
Horas depois, a autoridade mone-
tária aumentou em 5 trilhões de
ienes (para 15 trilhões) a quantia
de ativos que pretende comprar
sob um programa estabelecido
em outubro passado para elevar a
confiança na economia. Já a taxa
básica de juros do país foi manti-
da estável, entre zero e 0,1%.

Justificativa
A tentativa de economias como
a suíça e a japonesa — assim co-
mo a do Ministério da Fazenda
brasileiro com as recentes ações
envolvendo tributação em deri-
vativos — é de impedir a super
valorização das moedas ante o
dólar, o que ameaça a sua com-
petitividade global. “No Brasil,

ainda há demanda doméstica,
mas, em países sem essa deman-
da, o crescimento vai embora
com a moeda valorizada”, expli-
ca o economista-chefe do San-
tander, Maurício Molan.

Ontem, o movimento de des-
valorização de moedas ante o
dólar foi generalizado. O real re-
cuou 0,64% — e o dólar encer-
rou o dia cotado a R$ 1,581, va-
lor mais alto desde 27 de junho.
O franco suíço voltou a cair,
mas apenas 0,16%, enquanto o
euro registrou queda de 1,14%.

A lógica que levou o iene e o
franco a subir recentemente é a
mesma que desencadeou os re-
cordes da cotação do ouro: a bus-
ca de proteção. “Ambas as ações
do banco central japonês e do suí-
ço não devem ter impacto dura-
douro sobre as moedas, enquan-
to os fluxos globais para refúgios
seguros persistem”, destaca a
equipe de moedas da firma ameri-
cana de investimentos Brown
Brothers Harriman. “Na última
vez que o banco do Japão inter-
veio, o Federal Reserve (banco
central dos Estados Unidos) tam-
bém atuou, comprando dólar
contra iene.” ■ Mariana Segala
com agências internacionais

Países da América do Sul
podem ter um esquema

conjunto de defesa contra
fuga de capitais. Reunião
de ministros de Finanças da
Unasul ocorre hoje, no Peru.

Para a economista Monica
de Boulle, desarticulação

política piora percepção sobre
o mercado global. Para ela, não há
evidências de uma paralisação do
sistema financeiro como em 2008.
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Moedas recuam
em relação ao dolar
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➤

Para economistas, reações
como a do Japão terão
efeito apenas no curto prazo

➤➤

Consideradas
moedas de proteção,
iene e franco suíço
atraem investidores,
levando governos
locais a reagir. Iene
teve desvalorização
de 2,70%

LETRASDOTESOURO

Governovendeapenas 45% detítulos emleilão

LEIA MAIS

A preocupação com uma crise
global afastou os investidores de
ativos de maior risco e, com isso, o
governo brasileiro não teve sucesso
no leilão para venda de títulos
pré-fixados realizado ontem.
Foram vendidas 1,69 milhões das
3,75 milhões de Letras do

Tesouro Nacional (LTNs) ofertadas.
Isso representa 45% do total
de títulos, a menor taxa desde 11
novembro do ano passado. O título
mais vendido no leilão foi o com
vencimento em janeiro de 2015,
com taxa média de 12,54% ao ano.
Com informações da Bloomberg

Nervosismode
operadores

emNovaYork
serepetiuem
todoomundo
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O mundo não caminha para um
cenário de crise como a vivida
em 2008. O ambiente atual é
um prolongamento do nível de
atividade moderado visto no iní-
cio do ano, como consequência
de choques de commodities por
razões geopolíticas e do terre-
moto no Japão, diz a economis-
ta Monica Baumgarten de Bolle,
sócia da Galanto Consultoria.
Com base neste raciocínio, ela
afirma que há exagero nos temo-
res sobre a situação global que
encontra resposta, mais do que
nas dificuldades econômicas,
na desarticulação política vista
tanto no continente europeu
quanto nos Estados Unidos.

A situação complicada de
Itália e Espanha e os números
ruins vindos dos Estados
Unidos explicam o cenário
da economia global?
Tivemos um início de ano meio
complicado, com aceleração
de preços de commodities por
conta de questões geopolíticas,
além do terremoto que parali-
sou a indústria japonesa. Em es-
pecial a indústria automotiva,
que tem uma ramificação forte
em muitos setores industriais e
explica um pouco o movimento
ruim e sincronizado visto na in-
dústria em todo o mundo. Mas
havia a percepção de que isso se-
ria passageiro e, passado o efei-
to desses choques, haveria um
rearranjo global.

E o que contribuiu para
a mudança de rumos?
Foram duas coisas com a mes-
ma natureza: tanto a Europa
quanto os Estados Unidos de-
ram demonstrações de que não
apenas a economia está ruim,
mas a gestão política também.
Primeiro, entre maio e junho,
durante as discussões de ajuda
à Grécia, as autoridades da zo-
na do euro demonstraram inca-
pacidade de gerenciamento po-
lítico. E agora, com as discus-
sões sobre o teto da dívida nos
EUA, novamente veio à tona a
percepção de governança frá-
gil. Com isso, se prolongou es-
se período de moderação forte
do nível de atividade.

Mas há quem fale em
recessão nos EUA.
Sim, há quem interprete que a
economia global caminha para
um momento de recessão nova-
mente, especialmente quando
se olha para a fragilidade do pre-

sidente Barack Obama. Isso re-
percute nas Bolsas e no grau de
aversão ao risco dos agentes. Na
Europa a situação ainda é muito
complicada. As medidas anun-
ciadas pela União Europeia no fi-
nal de julho (alteração das re-
gras de funcionamento do Fun-
do Europeu de Estabilidade Fi-
nanceira, entre outros pontos)
foram no caminho certo, mas es-
tão muito aquém de tudo que
precisa ser feito. Com isso, a Itá-
lia e a Espanha continuam assus-
tando o mundo.

Algumas revisões feitas nos
EUA na semana passada tam-
bém contribuíram para um efei-

to psicológico em todo o mun-
do — o PIB do segundo trimes-
tre veio fraco, o do primeiro tri-
mestre foi revisado para baixo
e os números de 2009 também
foram revisados para pior. E
mais, o nível do PIB americano
hoje ainda está abaixo do nível
de 2007. Ou seja, a demonstra-
ção de fragilidade dessa recupe-
ração teve um efeito ruim e aju-
dou a piorar o cenário global.

Podemos caminhar para um
cenário como o de 2008?
Não vejo evidência de que possa-
mos ter um problema de parali-
sação do sistema financeiro in-

ternacional como ocorreu em
2008. Nos EUA, os bancos estão
bem; na Europa, o problema es-
tá ligado à dívida soberana. Es-
panha e Itália estão em situação
difícil sim, e se houver piora o
cenário global pode se deterio-
rar rapidamente. Contudo, é
preciso olhar para o fato de que
os dois países já demonstraram
que têm condições de efetuar
ajustes fiscais — nisso, são mui-
to diferentes de Grécia e Portu-
gal. A Itália tem um dos maiores
parques industriais da Europa e
a Espanha tem grandes multina-
cionais mundo afora que aju-
dam a sustentar a economia. ■

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

Desarticulação política exacerba
temor em relação à economia global

Deisi Rezende/Ag. O Dia

“

Para economista, fragilidades percebidas na gestão política europeia e americana pioram percepções do mercado

Nos EUA, os bancos
estão bem. Espanha
e Itália estão em
situação difícil.
Mas, é preciso olhar
para o fato de que
os dois países já
demonstraram ter
condições de efetuar
ajustes fiscais

DESTAQUE MERCADO FINANCEIRO

Economistadiz
quenãohá

evidênciadeque
podeocorrer
paralisação
dosistema

financeirocomo
em2008

ENTREVISTA MONICA BAUMGARTEN DE BOLLE Sócia da Galanto Consultoria
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A preocupação com o agrava-
mento da crise gerada pelos paí-
ses desenvolvidos e seus efeitos
sobre os emergentes, principal-
mente os da América do Sul, po-
de levar o Brasil a fazer parte de
um mecanismo de defesa con-
junto que atuará caso haja uma
fuga em massa de capitais. Se-
gundo o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, a criação ou for-
talecimento de bancos de com-
pensação financeira será discuti-
do em reunião de ministros de
economia da União de Nações
Sul-Americanas (Unasul) que
tem início hoje em Lima, no Pe-
ru. Em visita que fez semana pas-
sada ao país, a presidente da Ar-
gentina, Cristina Kirchner, dis-
cutiu o assunto com sua colega
brasileira, Dilma Rousseff.

No entanto, Mantega fez
questão de ressaltar que a saída
de recursos do Brasil não é uma
preocupação do governo. “No
passado, a gente já sabia: era a fu-
ga para a segurança. Mas hoje eu
pergunto: onde está a seguran-

ça? Temos dúvida se o comporta-
mento será o mesmo. O Brasil,
certamente, oferece segurança.”

Por outro lado, há, sim, uma
constante inquietação principal-
mente do empresariado sobre a
invasão dos produtos de países
com menor potencial de consu-
mo doméstico. Para isso, o minis-
tro afirmou que discutirá estraté-
gias mais adequadas e que podem
ser comuns aos membros da Una-
sul para defesa de seus mercados.

Turbulência
Mostrando-se otimista, Mante-
ga disse esperar que esse recru-
descimento da crise, que tem
atingido as bolsas do mundo to-
do, cesse nos próximos dias. No
entanto, voltou a dizer que o Bra-
sil nunca esteve tão preparado
para enfrentar as consequências
de um novo movimento negati-
vo. “Temos os instrumentos que
criamos na crise de 2008, estão
ativos e podem ser implementa-
dos a qualquer momento”. Isso,
entretanto, não quer dizer que o
país estará livre de consequên-
cias. “Pode haver queda na Bol-
sa, no comércio, no crédito,

mas enfrentará com o mínimo
de danos”, garantiu.

Dentro do Ministério da Fa-
zenda, a avaliação é a de que as
ferramentas usadas há quase
três anos serão muito mais efica-
zes agora porque, com a expe-
riência passada, o governo já sa-
be a intensidade para a aplica-
ção dos estímulos econômicos.

Além disso, se for uma crise
de muita ruptura, vai afetar a
conta de capital, com redução
de investimentos, saída de re-
cursos das subsidiárias para as
matrizes. Por outro lado, as re-
servas internacionais são al-
tas, a dívida externa é baixa e
alongada e boa parte do capi-
tal que entrou no país nos últi-
mos tempos foi investimento
direto em empresas.

As exportações seriam outro
ponto que poderia ser afetado
com o aumento do estresse e
com a desaceleração do cresci-
mento global. No entanto, argu-
mentam técnicos da equipe eco-
nômica, a pauta de vendas ex-
ternas é muito diversificada e
tem muitos alimentos. Nesse
contexto, os países desenvolvi-

dos estão em dificuldades, mas
os emergentes não param de
crescer. “Houve um rebalancea-
mento no mundo. Todos os
emergentes fizeram seu dever
de casa e estão bem. Com a que-
da da cotação das commodities,
a gente vai perder por um lado,
mas vai ganhar por outro”, ava-
lia um técnico.

Mantega disse ainda não
acreditar que, embora o dólar
esteja se valorizando, ocorrerá
um movimento de apreciação
excessiva em um curto espaço
de tempo, fenômeno conheci-
do como overshooting.

A visão segura sobre o Brasil
também foi expressada pelo pre-
sidente do Banco Central, Ale-
xandre Tombini. Durante o pro-
grama “Bom Dia, Ministro”, ele
lembrou que o dólar no pata-
mar baixo não responde aos fun-
damentos da economia brasilei-
ra, e, sim ao processo de enfra-
quecimento global da moeda
americana. E, uma vez mais,
alertou as empresas brasileiras
que estão se endividando em dó-
lar para o risco de uma valoriza-
ção da moeda. ■

Simone Cavalcanti
scavalcanti@brasileconomico.com.br

Wilson Dias/ABr

América do Sul pode ter defesa
conjunta contra fuga de capitais

“

Ministros das Finanças da Unasul se reúnem hoje, no Peru, para discutir a criação ou o fortalecimento de
bancos de compensação financeira. Para Mantega, Brasil está preparado para recrudescimento da crise

Onde está a
segurança?
Temos dúvida se
o comportamento
será o mesmo
de 2008. O Brasil,
certamente,
oferece segurança

Guido Mantega
Ministro da Fazenda

DESTAQUE MERCADO FINANCEIRO

Mantega(àdir.)participou
ontem, juntocomFernando
Pimentel (àesq), deencontro
entreapresidenteDilma
Rousseffesindicalistas
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Diante de tantas incertezas na
economia mundial, os especia-
listas se dividem quanto à capa-
cidade do Brasil de sair ileso de
um aprofundamento da crise
na Europa e nos Estados Uni-
dos. O economista Paulo Rabe-
llo de Castro, presidente da RC
Consultores e vice-presidente
do Instituto Atlântico, diz acre-
ditar que o Brasil está bem pre-
parado para enfrentar o mo-
mento atual, mas que ainda são
necessários ajustes.

Entre os pontos fortes do país
estão um montante perto de
US$ 350 bilhões em reservas in-
ternacionais, uma dívida exter-
na baixa em relação não apenas
ao histórico brasileiro como tam-
bém a de outros países, além de
ter uma equipe altamente profis-
sionalizada na área econômica.
“O Brasil está preparado para en-
frentar mais uma turbulência
mundial, mas não está com o pé
de apoio no lugar certo”, afir-

ma, explicando que o ponto
mais delicado continua sendo as
contas externas.

Como o país possui um baixo
nível de poupança interna, pa-
ra crescer cria uma dependên-
cia crônica externa. Tanto que
o déficit em transações corren-
tes estimado pelo Banco Cen-
tral é de US$ 60 bilhões para es-
te ano. “Ficamos vulneráveis à
saída ou à falta de sequência de
recursos para fechar essa con-
ta”, afirma Castro.

Para ele, o Plano Brasil Maior,
anunciado na última terça-fei-
ra, veio bem a calhar porque, na
conjuntura atual, prepara o Bra-
sil para não desacelerar tanto,
caso haja um agravamento da
crise. No entanto, ressalta Cas-
tro, o governo não está fazendo
os cortes tributários de modo
universal para simplificar e deso-
nerar a estrutura produtiva co-
mo um todo. “Como tem pouca
ousadia, principalmente pela in-
capacidade de cortar gastos cor-
rentes excessivos, está pinçan-
do setores que têm sido mais
prejudicados pela valorização
expressiva do câmbio”, diz.

Menos otimismo
Outros economistas parecem me-
nos otimistas. “Estamos longe do
olho do furacão, mas também
não estamos tão bem quanto a Ín-
dia, por exemplo, que deve ter
um crescimento econômico mais
robusto neste ano”, afirma o eco-
nomista Luiz Fernando de Paula,
professor da Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro e presiden-
te da Associação Keynesiana Bra-
sileira. Entre os fatores que limi-
tam uma expansão maior, ele ci-
ta os juros, o endividamento alto
das famílias e também o câmbio,
que segue apreciado.

Para o professor, apesar do
plano de incentivo à atividade
industrial, o Brasil não deve
apresentar crescimento sufi-
ciente para blindá-lo dos pro-
blemas externos. “Acredito que
tanto nos Estados Unidos quan-
to na Europa, uma solução será
providenciada, mas ninguém
vai escapar ileso de uma virada
brusca em duas das maiores eco-
nomias do mundo”, diz.

Além do crescimento, outro
ponto sensível, segundo a econo-
mista Monica Baumgarten de Bo-

lle, sócia da Galanto Consultoria,
são as contas públicas. “O Brasil
deve tomar muito cuidado para
não entrar num caminho de desa-
juste fiscal que gere problemas
mais à frente”, diz Mônica. “O
mundo todo continua muito
atento às questões de dívida e dé-
ficit e os últimos anúncios, relati-
vos ao Plano Brasil Maior, vão ge-
rar ônus para as contas públicas.
Um exemplo é o aumento, de no-
vo, do papel do BNDES, que não
impacta a dívida líquida mas au-
menta a dívida bruta, que é
acompanhada pelos investido-
res porque ela é comparável com
a dívida de outros países.”

E o clima de incerteza deve
prosseguir por alguns dias. Se-
gundo o professor Luiz Fernando
de Paula, não deve haver uma so-
lução rápida para a situação na
Europa, que ainda tenta segurar
o pessimismo dos investidores
com medidas de mercado. “Mas
em situações de contágio, como
estamos vendo, a resposta tinha
de ser mais rápida, sob risco de
agravamento da crise”, afir-
ma. ■ Simone Cavalcanti, Eva
Rodrigues e Fabiana Parajara

Brasil ainda precisa de ajustes para
enfrentar crise, dizem economistas

Marcela BeltrãoSituação do país é melhor
do que em 2008, mas não é tão
confortável quanto querem fazer
crer as autoridades monetárias

“O Brasil está preparado
para enfrentar mais uma
turbulência mundial,
mas não está com o pé
de apoio no lugar certo”

Paulo Rabello
de Castro
Economista

 Sexta-feira e fim de semana, 5, 6 e 7 de agosto, 2011 Brasil Econômico 9

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-9.
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