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Finanças

Câmbio Leilão de swap cambial e comentário de diretor abrem espaço para forte venda de moeda americana

Com forte saída de dólar, BC muda postura
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Eduardo Campos e
João José Oliveira
De São Paulo

A percepção de saída de recur-
sos do país ganha números. A
avaliação é de que os estrangei-
ros que estão saindo da Bovespa
estão remetendo dinheiro para
fora do país. O saldo estrangeiro
na bolsa estava negativo em
US$ 3,085 bilhões em maio até o
dia 21. No mesmo período, o Ibo-
vespa acumulava queda de 8,5%.

Os dados sobre o fluxo cam-
bial divulgados ontem também
mostram remessas. Agora em
maio até o dia 18, a conta finan-
ceira mostra saída de US$ 5,196
bilhões. Tal resultado é o pior
desde dezembro de 2008 (ver tex-
to abaixo).

Ontem, pela primeira vez, o
Banco Central explicitou preocu-
pação com a disparada do dólar. O
recado chegou pelo diretor de po-
lítica econômica do Banco Central,
Carlos Hamilton, o que, juntamen-
te com a atuação do BC no merca-
do, contribuiu para que o dólar in-
vertesse a tendência e fechasse em
forte queda, depois de ter testado o
limite de R$ 2,10 mais cedo.

Segundo o diretor executivo da
NGO Corretora, Sidnei Nehme, a

saída financeira de dólares é um si-
nal de alerta. Como a conta comer-
cial está firme e positiva, com en-
trada de US$ 3,686 bilhões, o resul-
tado líquido do fluxo cambial no
mês até o dia 18 é negativo de
“apenas” US$ 1,511 bilhão.

Segundo Nehme, esse aumen-
to das exportações pode ser visto
como uma “antecipação no tem-
p o”. Em função da taxa favorável
há um maior número de fecha-
mento de contratos de câmbio e
mesmo ingressos relacionados
ao comércio externo. No entan-
to, esse ingresso pode não se
mostrar muito sustentável. Com
isso, essa conta negativa do fluxo
ficaria ainda mais negativa.
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Se a Grécia deixar, Ibovespa pode
iniciar recuperação de curto prazo
Téo Takar
De São Paulo

A Grécia não sai da cabeça dos
investidores. A bolsa brasileira te-
ve mais um dia difícil e o Ibovespa
chegou a cair mais de 3,5% e quase
perdeu os 53 mil pontos. Mas, na
última meia hora de pregão, “pare -
cia que a crise tinha sido resolvi-
d a”, brincou um operador. As bol-
sas americanas tiveram uma súbi-
ta melhora e saíram do terreno ne-
gativo para fechar em leve alta. A
recuperação lá fora fez o Ibovespa
retomar os 54 mil pontos e encer-
rar com baixa moderada, de 0,76%,
aos 54.619 pontos. O volume al-
cançou R$ 8,567 bilhões.

Apesar da estranha recuperação
de última hora, o principal índice
da bolsa brasileira traçou uma fi-
gura animadora no gráfico, apon-
ta o analista técnico da Mycap, ho-
mebroker da Icap Brasil, Raphael
Figueredo. “Deixou um martelo

em cima de uma região de suporte
f o r t e”, diz o especialista, referindo-
se aos 54.500 pontos. “É a segunda
vez que o índice respeita esse ní-
v e l .” Otimista, ele vê chances de a
Bovespa engatar uma recuperação
consistente no curtíssimo prazo,
caso o mercado feche hoje acima
dos 55 mil pontos, com primeiro
objetivo nos 57 mil.

No pregão de ontem, ao lon-
go do dia circularam especula-
ções de que a Grécia poderia
deixar a zona do euro e, com
elas, veio a aversão ao risco. O
motivo da melhora no fim do
pregão seria outro rumor, de
que os líderes europeus, que es-
tiveram reunidos na última noi-
te em Bruxelas, já teriam um
plano para evitar a saída do país.

Os papéis do Banco do Brasil (-
4,20%) caíram forte, diante dos
rumores de que a instituição es-
tatal poderia comprar as opera-
ções do espanhol Santander

“Esses fluxos comerciais mas-
caram a saída financeira. Não se
pode falar em fuga de dólares do
país, mas esse número precisa ser
a c o m p a n h a d o”, diz Nehme.

Segundo o especialista, essa
saída financeira pode ser com-
posta por retirada de investimen-
tos e pela não rolagem de capta-
ções externas, conforme as condi-
ções deixaram de ser favoráveis.

“Meu receio é que, se o fluxo
continuar negativo, vai acabar
consumido a posição comprada
dos bancos. E esse problema que
está localizado no mercado futu-
ro de dólar chega ao mercado à
vista. Essa saída de US$ 5 bilhões
é um aviso”, diz Nehme.

Os swaps e o discurso de Hamil-
ton, primeira sinalização de aten-
ção do BC sobre a recente dispara-
da do dólar, tiraram os comprado-
res da zona de conforto.

A compra de dólar ficou mais
arriscada em função desse aceno
de maior disposição em atuar.

No entanto, diz um operador,
além de falar, o BC tem de seguir
atuando. Caso contrário, o mer-
cado vai para cima dele nova-
mente. “O discurso é bom, mas o
mercado, agora, vai esperar a
atuação. De fato, a melhor comu-
nicação do BC é pela mesa de
operação dele. O mercado não
entende outra coisa que não seja
p r e j u í z o”, diz. Para esse especia-
lista, boa parcela da alta recente
pode ser credita ao mercado “tes -
t a n d o” a paciência do BC e do go-
verno com a alta do dólar.

No mercado de juros, as taxas
caíram depois de três dias de firme
ajuste de alta. O que determinou o
movimento de venda foi a percep-
ção de que a crise da zona do euro
ganha a cada dia contornos mais
preocupantes — o risco da saída da
Grécia do bloco cresce, detonando
uma nova onda de “flight to quali-
ty ”. Isso se reflete na queda dos ju-
ros americanos e estimula a venda
por aqui também.

Com o fluxo negativo de
US$ 1,511 bilhão em maio até o
dia 18 é possível estimar que a
posição comprada dos bancos
no mercado à vista tenha caído
de US$ 5,99 bilhões no fim de
abril, para cerca de US$ 4,5 bi-
lhões. Ou seja, ainda há dólares
disponíveis no mercado à vista.

Ampliando a análise, Nehme
aponta que a avaliação sobre o
Brasil mudou, o julgamento é
mais crítico com relação ao país.

Na visão do especialista, mes-
mo que a crise abra boas oportu-
nidades de investimento, esses
recursos esbarram na avaliação
de que o país é “c a r o” em diversos
sentidos, como tributação e falta
de infraestrutura.

As posições em derivativos de
bancos e fundos locais têm esto-
ques entre os maiores já regis-
trados. A posição vendida (pró-
real) dos bancos em dólar futuro
está em US$ 8,48 bilhões, a
maior desde setembro do ano
passado. Colocando na conta a
posição em cupom cambial
(DDI - juro em dólar no mercado
local), o estoque vendido é de
US$ 18,570 bilhões.

Na ponta oposta estão os fun-
dos, com uma posição comprada
(pró-dólar) de US$ 15,417 bi-

lhões, são US$ 7,15 bilhões em
dólar futuro e US$ 8,267 bilhões
comprados em cupom cambial.

Os estrangeiros estão “peque -
nos”, com posição líquida com-
prada de US$ 2,367 bilhões.

No mercado de câmbio, on-
tem, o leilão de swap cambial
(que equivale à venda de dólares
no mercado futuro) e o aceno de
que o excesso de volatilidade é
preocupante, dado por Carlos
Hamilton, abriram espaço para a
venda de dólares depois de uma
arrancada de alta que levou as co-
tações a testar a linha de R$ 2,10.

O dólar comercial terminou o
dia com baixa de 1,97%, segunda
maior queda percentual do ano, a
R$ 2,039 na venda. Antes disso, a
moeda subiu a R$ 2,106 (+1,25%).

E uma baixa já está contrata
para a abertura do pregão desta
quinta-feira, já que o preço à vista
descolou do futuro. Na Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F),
onde os negócios encerram às 18
horas, o dólar para junho caiu
2,91%, para R$ 2,0345. Na máxi-
ma testou R$ 2,111 (+0,74%).

Pelas análises gráficas, o dólar
cumpriu objetivo de alta de
R$ 2,10. Agora, entra em regime
de correção com primeira para-
da a R$ 2,0, seguida por R$ 1,97.

Euro se deprecia mais e atinge seu
menor nível em quase dois anos
Agências internacionais

O euro atingiu ontem seu ní-
vel mais baixo em quase dois
anos, com os investidores cada
vez mais preocupados com a saí-
da da Grécia da união monetá-
ria. A moeda chegou a bater on-
tem em US$ 1,254 — mais baixo
valor desde julho de 2010.

A desvalorização contra o dó-
lar vem se intensificando desde
agosto do ano passado, quando
o euro valia US$ 1,45. Os líderes
europeus estiveram reunidos
ontem para discutir maneiras de
evitar que a crise da dívida sobe-
rana saia do controle. Mas não

foram apresentadas soluções
concretas, e a moeda encerrou
ontem a US$ 1,256 — um recuo
de 1,31% em relação ao fecha-
mento do dia anterior.

A persistente queda reflete os
crescentes riscos de que a Grécia
deixe o euro desde que os parti-
dos políticos do país não conse-
guiram chegar a um acordo so-
bre os termos do pacote de res-
gate implementado pelo gover-
no anterior e pela Troika (forma-
da por dirigentes da Comissão
Europeia, do Banco Central Eu-
ropeu e do FMI).

Acrescentado mais uma preo-
cupação ao já azedo mercado, o

primeiro ministro da Espanha
alertou ontem que seu país não
poderia continuar a pagar taxas
de juros tão altas por muito
tempo. Os rendimentos dos bô-
nus da dívida espanhola de dez
anos estão acima dos 6%, núme-
ro considerado proibitivo no
médio prazo.

Os custos crescentes no finan-
ciamento das dívidas de Portu-
gal, Grécia e Irlanda já forçaram
esses países a recorrer a pacotes
de resgate. Mas a Espanha é a
quinta maior economia euro-
peia e pode carregar mais dívi-
das do que o fundo de resgate
europeu pode aguentar.

Maio caminha para maior fuga de
capital estrangeiro desde 2008
Angela Bittencourt
De São Paulo

Quem vê o fluxo cambial brasi-
leiro em maio, até o dia 18, con-
firma a saída líquida de US$ 1,5
bilhão. Nada que preocupe. Mas
a composição desse fluxo dá o
que pensar. E o resultado final
das operações cambiais poderia
ser muito pior se a conta comer-
cial, onde são compensadas as
exportações e as importações,
não garantisse ingresso de US$
3,68 bilhões. Esse montante di-
minuiu o efeito negativo da con-
ta financeira que contabiliza, por
exemplo, as aplicações dos inves-

tidores estrangeiros por aqui.
Por essa conta o Brasil perdeu
US$ 5,2 bilhões em pouco mais
de duas semanas. Se acolher mais
investimentos externos rapida-
mente, o país evitará um recorde
negativo neste mês. Mas, do jeito
que está, maio pode exibir a
maior saída líquida de capital es-
trangeiro do país desde dezem-
bro de 2008.

Naquele momento de crise fi-
nanceira internacional, o Brasil
perdeu mais de US$ 6 bilhões de
investidores. Esse montante é
muito para um único mês. No
entanto, significou pouco no
conjunto de 13 meses seguidos

de perda de capital estrangeiro.
De abril de 2008 a abril de 2009,
US$ 57,3 bilhões deixaram o
país pela conta financeira do
mercado cambial.

O movimento de moeda es-
trangeira de janeiro a 18 de maio
também inspira cautela. Nesse
intervalo, o fluxo cambial somou
US$ 23,8 bilhões. No mesmo pe-
ríodo do ano passado, o saldo era
de US$ 45,6 bilhões. Agora, a con-
tribuição das operações financei-
ras é pífia. Em 2011, elas respon-
deram por três quartos de todo o
ingresso líquido de capital es-
trangeiro no Brasil e agora em
2012 fazem apenas 12%.

.

(+0,66%) no Brasil. O BB negou
“com veemência” a história. En-
tre as ações mais negociadas, Pe -
trobras PN recuou 2,43%, para R$
19,23. Va l e PNA se recuperou no
fim do dia e fechou em alta de
1,01%, a R$ 36,80; e OGX ON tam-
bém terminou no azul, com ga-
nho de 2,95%, para R$ 11,51.

As construtoras chamaram
atenção na pequena lista de altas
do dia. Acostumadas a figurar na
outra ponta do mercado, PDG
Realty ON (3,36%) e Gafisa ON
(3,03%) respiraram ontem.

Ações de consumo figuraram
entre as maiores baixas, o que
não acontecia há semanas: Pão
de Açúcar PN (-5,22%), Hering
ON (-4,90%), Lojas Americanas
PN (-3,88%) e Natura ON (-
2,38%). “O varejo foi um dos pou-
cos setores que tiveram boa per-
formance neste ano. Tudo indica
que foi uma realização de lu-
cros”, avalia o sócio-diretor da AZ

I nv e s t i m e n t o s , Ricardo Zeno.
Mesma opinião tem o analista

Renato Prado, da Fator Correto-
ra. “O setor possui bastante gor-
dura para queimar.” Ele cita o
exemplo da Hering, que mesmo
com a perda de ontem, ainda so-
be 21% no ano ante queda de
3,8% do Ibovespa no mesmo pe-
ríodo. Prado comenta ainda que
os investidores estão reavaliando
as perspectivas otimistas para a
área de consumo, diante da redu-
ção das projeções de crescimento
da economia brasileira. “Pa r e c e
que caiu a ficha do mercado, de
que o PIB não deve crescer nem
3% este ano.”

E depois de perder 20% em dois
dias, HRT ON recuperou 3,03%,
para R$ 309,11. O diretor-presi-
dente, Marcio Mello, afirmou que
a empresa continua otimista com
a exploração da Bacia do Soli-
mões, apesar dos resultados ruins
na perfuração de dois poços.

Volatilidade predomina,
mas ações reagem no fim
do pregão americano
Agências internacionais

Em um dia marcado pela vola-
tilidade dos ativos, o mercado de
ações americano experimentou
uma dramática recuperação na
última meia hora de sessão, vi-
vendo o oposto da véspera. Al-
guns participantes do mercado
citaram expectativas de alguma
medida efetiva dos líderes euro-
peus para estabilizar a situação
na Grécia, enquanto outros atri-
buíram a alta às condições exces-
sivamente vendidas do mercado.

O índice Dow Jones caiu 0,05%,
para 12.496,15 pontos. O S&P-
500 subiu 0,17%, para 1.318,86
pontos, enquanto o Nasdaq
Composite avançou 0,39% e fe-
chou com 2.850,12 pontos.

Permanecem as incertezas com
relação ao tamanho do contágio
que a saída da Grécia do bloco eco-
nômico europeu provocaria, o que
alimentou a fuga do capital em

busca de dólares e de títulos dos
governos americano e alemão.

Durante o dia predominaram
os rumores de que haveria pla-
nos preparatórios para a saída da
Grécia da zona do euro. Nem
mesmo a divulgação de estatísti-
cas mais positivas do setor imo-
biliário dos Estados Unidos im-
pediu a desvalorização da maior
parte das bolsas internacionais
ao longo da sessão na Europa,
onde os principais índices fecha-
ram em queda.

Em Londres, o índice FTSE 100
teve forte queda de 2,53% e fe-
chou aos 5.266,41 pontos. O
CAC-40, de Paris, recuou 2,62%,
para 3.003,27 pontos. Na Espa-
nha, outro país bastante exposto
ao agravamento da crise, o Ibex-
35 recuou 3,31%, para 6.440,50
pontos. Em Frankfurt, o DAX des-
ceu 2,33% e fechou aos 6,2857,75
pontos. Já o Mib, de Milão, caiu
3,68%, para 12.960,87 pontos.A utiliz
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2012, Finanças, p. C2.




