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Finanças

Política monetária Atuação de principais BCs do mundo obrigam países a agirem para proteger suas moedas

Bancos centrais mostram seu poder
Rom Lauricella, Sudeep Reddy e
Erin McCarthy
The Wall Street Journal

As enormes injeções de estí-
mulos nos mercados financeiros
dadas pelos maiores bancos cen-
trais do mundo estão criando um
efeito dominó em todo o plane-
ta. As medidas levam governos
desde o Brasil até a Turquia a to-
marem providências para impe-
dir que o dinheiro decorrente do
afrouxamento monetário inun-
de seus mercados e puxe para ci-
ma o valor de suas moedas.

O Banco do Japão (BoJ) se tor-
nou na quarta o mais recente BC a
afrouxar a política monetária. A
medida se segue a promessas arro-
jadas feitas pelos dois maiores
bancos centrais do mundo de lan-
çar programas a fundo perdido
destinados a sustentar suas econo-
mias. O empenho do BoJ visa, em
grande medida, estimular a eco-
nomia moribunda do Japão, em
parte reforçando com dinheiro os
mercados financeiros, assim como
pressionar para baixo o valor do ie-
ne para ajudar os exportadores do
país. O banco aumentou a magni-
tude de seu programa de compra
de ativos para 80 trilhões de ienes
(US$ 1 trilhão) e o prorrogou em
seis meses, para até o fim de 2013.

O Banco Central Europe (BCE)
disse no início do mês estar prepa-
rado para comprar títulos dos paí-
ses da zona do euro que precisam
de ajuda para controlar seus cus-
tos de captação. O Fed (BC dos
EUA) anunciou na semana passa-
da um programa que pretende ad-
quirir US$ 40 bilhões ao mês em tí-
tulos referenciados em contratos
de crédito imobiliário até a econo-
mia se recuperar. Muitos investi-
dores preveem que o Banco da In-
glaterra, o BC britânico, anunciará
suas próprias medidas adicionais
de estímulo ao crescimento.

Em meio à enxurrada de notí-
cias vindas dos BCs, os mercados fi-
nanceiros estão animados, mas
calmos. Os investidores observam
que as ações e outros investimen-
tos de maior risco apresentaram
grandes recuperações ao longo do
terceiro trimestre, movidos, em
parte, pelas expectativas de uma
política monetária mais folgada, o
que amorteceu a reação às notí-
cias. O índice Standard & Poor’s

500 subiu 1,65% desde a quarta-
feira passada, o dia anterior ao
anúncio, pelo Fed, de seu mais re-
cente afrouxamento. Em vista da
aparente desaceleração da econo-
mia mundial, preocupações com a
inflação ou com bolhas dos preços
dos ativos decorrentes do empe-
nho dos bancos centrais de injetar
dinheiro no sistema financeiro fo-
ram, na maioria, postas em banho-
maria. Mas, se o nível de atividade
da economia se intensificar, essas
preocupações poderão ser reto-
madas em pouco tempo, princi-
palmente no que diz respeito às
commodities ou a investimentos
de maior retorno.

E, em vista de o Fed e outros BCs
de peso parecerem comprometi-
dos com longos períodos de di-
nheiro decorrente do afrouxa-
mento monetário, os investidores
preveem que os efeitos de seus atos
durarão por meses ou anos.

Os esforços dos maiores BCs

mundiais para estimular o cres-
cimento de suas próprias econo-
mias já estão repercutindo nos
mercados financeiros. Os investi-
dores estão migrando a países e
ativos que oferecem juros mais
altos do que as taxas baixíssimas
oferecidas no Japão, nos Estados
Unidos e em partes da Europa. Is-
so está levando outros BCs a em-
pregarem suas próprias medi-
das, em parte para manter baixas
suas taxas de juros ou para tornar
suas moedas menos atraentes.

Uma moeda mais depreciada
torna as exportações de um país fi-
nanceiramente mais acessíveis no
exterior. Ao mesmo tempo, torna
as exportações de outros países
mais caras. Essa dinâmica eleva o
estímulo para que as autoridades
de política monetária desvalori-
zem suas próprias moedas para
que seus países continuem compe-
titivos nos mercados mundiais.

Como ocorreu em episódios

passados de afrouxamento mo-
netário adotados pelos principais
bancos centrais de mercados de-
senvolvidos, muitos investidores
estão afluindo para os mercados
emergentes que oferecem retor-
nos mais altos e economias de
modo geral mais saudáveis.

“Todo esse dinheiro gerado pelo
Fed vai bater em países estrangei-
ros”, disse Komal Sri-Kumar, estra-
tegista-chefe mundial da gestora
de investimentos TCW. “Os merca-
dos emergentes vão ficar tentados
a reduzir as taxas de juros... para
neutralizar a possibilidade de suas
moedas se valorizarem demais.”

O governo brasileiro tomou
medidas na segunda-feira para
evitar que as possíveis ondas re-
sultantes do afrouxamento do
Fed impulsionem sua moeda,
promovendo os chamados
swaps cambiais reversos para im-
pedir a valorização do real. Tam-
bém na segunda, o governo do

Peru ajustou a estratégia de in-
tervenções para enfraquecer sua
moeda, o sol peruano, e na terça
a Turquia anunciou corte maior
do que o esperado nos juros.

Diferentemente das ocasiões
anteriores, que criaram temores
de uma “guerra cambial”, com on-
das de dinheiro dirigindo-se aos
países emergentes, há quem acre-
dite que desta vez não haverá rea-
ções. Autoridades na Coreia do Sul,
Tailândia, Cingapura e Filipinas
mostraram-se cautelosas com a al-
ta de suas moedas depois do anún-
cio do Fed, embora todas tenham
declarado estar preparadas para
suavizar as oscilações dos merca-
dos se os fluxos de capitais se tor-
narem excessivos.

Investidores, como Alessio de
Longis, gestor de carteiras na Op-
penheimer Funds, firma com US$
182 bilhões sob administração,
vêm comprando moedas de países
como Polônia, Noruega, México e
Canadá, cujos bancos centrais pa-
recem menos propensos a tomar
medidas para desvalorizar suas
moedas em relação ao dólar.

Na rodada anterior de afrou-
xamento monetário quantitati-
vo do Fed, o dólar desvalorizou-
se de forma significativa em rela-
ção à maioria das moedas. O ín-
dice The Wall Street Journal Dol-
lar, que compara o valor do dólar
em relação a uma cesta de moe-
das importantes, caiu 18% nos 13
meses posteriores a junho de
2010, desde que começaram a
aumentar as expectativas de que
haveria mais estímulos do Fed
até o fim do programa de com-
pras de US$ 600 bilhões em bô-
nus no verão americano seguin-
te. No mesmo período, o índice
desvalorizou-se 20% e 18%, res-
pectivamente, em relação ao real
e ao won sul-coreano.

O declínio do dólar mostrou-se
menos pronunciado nas vésperas
do anúncio da semana passada. O
índice WSJ Dollar está em queda
de 6% (na quarta) em relação ao pi-
co de 2012, atingido em julho.

O atual cenário é bem diferen-
te do fim de 2010, quando o Fed
lançou seu segundo grande pro-
grama de compra de bônus, cha-
mado de QE2, para afrouxamen-
to monetário. Na época, o forte
crescimento nos países emergen-
tes ajudou a atrair investidores

das economias avançadas. As
medidas do Fed desencadearam
altas reclamações, por parte do
Brasil, China e outras potências
emergentes, de que um aumento
no fluxo de “dinheiro especulati-
v o” aos países desestabilizaria
suas economias e alimentaria a
indesejada inflação.

Em contraste, a criação de em-
pregos nos EUA teve forte desa-
celeração desde o início do ano.
A região do euro já está em reces-
são, prejudicada pelo agrava-
mento da situação econômica
nos países do Sul da Europa, co-
mo Espanha e Itália, que se espa-
lhou para seus vizinhos do norte.
A maioria das economias emer-
gentes, por sua vez, enfrenta pro-
blemas em seus setores de expor-
tação, como consequência das
mazelas na Europa. Quase toda
grande economia no mundo está
vendo seu setor industrial con-
trair-se, segundo as pesquisas
mais recentes de institutos de ge-
rentes de compras.

Recentes análises do Fundo
Monetário Internacional (FMI)
sobre os efeitos da QE2 descarta-
ram muitas das preocupações le-
vantadas originalmente pelo
programa de compra de bônus.

“Acho que, olhando em retros-
pectiva, os brasileiros e os chine-
ses, que estiveram entre os maiores
críticos da QE2, mudaram sua for-
ma de ver”, afirmou Joseph Gag-
non, pesquisador sênior do Peter-
son Institute for International Eco-
nomics e ex-economista do Fed.

Há menos probabilidade de que
os países emergentes reclamem
desta vez, depois de terem tomado
suas próprias medidas para impul-
sionar as exportações.

A China pode limitar a valori-
zação de sua moeda, apesar dos
apelos dos EUA para deixar o
yuan subir, mas o país “não cor-
rerá o risco de um confronto di-
reto com Washington com as
eleições se aproximando”, disse o
economista Simon Evenett, da
Universidade de St. Gallen, na
Suíça. E o Brasil “perdeu muita
c r e d i b i l i d a d e” ao já ter desvalori-
zado sua moeda, afirmou.

(Tradução de Sabino Ahumada
e Rachel Warszawski)

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Varejistas encampam
redução do parcelado
Felipe Marques
De São Paulo

Como o próprio nome deixa cla-
ro, a rede varejista nordestina Pon -
to de Promoção, especializada em
eletroeletrônicos, faz de tudo para
o cliente não sair de mãos vazias
do estabelecimento. Embora as tá-
ticas variem, a principal delas está
estampada logo na entrada da loja
digital da varejista: “Compre em
até 12X sem juros no cartão e apro-
veite o frete grátis”. A estratégia,
pelo visto, funciona. “Mais de 80%
das nossas vendas são parceladas
no cartão”, diz Francisco Florêncio,
diretor-financeiro da rede.

Apesar do fomento às vendas, a
prática traz efeitos perversos. “Isso
engessa nosso fluxo de caixa e nos
obriga a recorrer a adiantamento
de recebíveis”, diz Florêncio. “O
custo desse adiantamento e o cus-
to da captura da transação parce-
lada [maior que o da transação em
parcela única] são embutidos no
preço do produto para o consumi-
dor ”, reconhece Florêncio.

Histórias como a do Ponto de
Promoção explicam o número
crescente de varejistas que vem ba-
tendo o pé para diminuir a venda
sem juros. Além de varejistas re-
gionais, duas grandes redes, o Ma -
gazine Luiza e a Fast Shop, monta-
ram estratégias para fugir do par-
celamento sem juros.

No caso do Magazine Luiza, a
decisão, comunicada em agosto,
foi de limitar as vendas sem juros
no Cartão Luiza ao patamar de
15% das vendas totais. Na época,
Marcelo Silva, diretor-superin-
tendente da rede, afirmou que a
limitação seria feita loja a loja.

“Vamos ter que atingir um pa-

tamar razoável. Vender em 10,
12, 18 vezes sem juros é bom para
o consumidor, ele quer, mas não
é sustentável para o varejo”, ex-
plicou o executivo, em teleconfe-
rência com investidores. Procu-
rada, a rede varejista preferiu não
se manifestar sobre a decisão.

No caso da Fast Shop, a loja
criou uma espécie de sistema
próprio de parcelamento, alter-
nativo ao parcelado sem juros.
Basicamente, quanto menor o
número de parcelas que o cliente
faz, menor é o valor total que a
varejista cobra pelo produto, em
uma espécie de repasse para o
consumidor da economia de cus-
tos com o parcelado sem juros e
que estão embutidos no preço fi-
nal da venda. Procurada, a Fast
Shop também não disponibili-
zou um porta-voz.

Não é coincidência que as três
lojas operem com eletroeletrôni-
cos. É nesse segmento, e nos de-
mais tipos de bens duráveis e se-
mi-duráveis, que o parcelado
sem juros mais alongou seus pra-
zos, avalia Boanerges Ramos Frei-
re, sócio da consultoria Boaner -
ges & Cia. No caso do varejo de
roupas, por exemplo, a venda é
feita em até seis parcelas.

No Sul, com 190 lojas, a rede
Berlanda também enfrenta o par-
celado sem juros com a ressurrei-
ção do “c a r n e z i n h o”, que permite à
loja cobrar juros. “Nossa sorte é
que a procura por pagamento com
cartões nas nossas lojas não é tão
g r a n d e”, afirma Nilso Berlanda,
dono da rede. No parcelado sem
juros do cartão, a loja só faz em três
vezes. “O duro é fazer isso e ver a
concorrência fazer em 11 vezes. Eu
não posso, nem vou”, diz.

UE negocia plano de resgate espanhol
Peter Spiegel e Miles Johnson
Financial Times, de Bruxelas e Madri

As autoridades europeias tra-
balham nos bastidores para pavi-
mentar o caminho para um pro-
grama de resgate espanhol e
uma compra ilimitada de bônus
do país pelo Banco Central Euro-
peu (BCE), ajudando Madri a de-
senhar um programa de reforma
econômica que deverá ser conhe-
cido na próxima semana.

De acordo com fontes envolvi-
das, as conversas entre o governo
espanhol e a Comissão Europeia
estão voltadas para medidas que
seriam exigidas por credores in-
ternacionais como parte de um
novo plano de socorro, para ga-
rantir que já estejam contempla-
das antes que um resgate seja for-
malmente requerido.

Uma graduada autoridade eu-
ropeia disse que as negociações
têm sido conduzidas diretamen-
te com Luis de Guindos, o minis-
tro das Finanças da Espanha.

O plano terá foco nas reformas
estruturais da economia espa-
nhola há muito demandadas por
Bruxelas, em detrimento de no-
vos impostos e cortes de gastos.
“É uma espécie de protótipo de
programa, caso seja necessário”,
a autoridade afirmou.

A comissão poderia, no entan-
to, ainda exigir mais medidas de
austeridade no mês que vem pa-
ra alcançar metas orçamentárias
já definidas pela União Europeia,
que se espera que Madri não con-
seguirá cumprir.

Uma pré-aprovação por Bruxe-
las para o anúncio tem por objeti-
vo amenizar o dilema a ser enfren-
tado por Mariano Rajoy, o primei-
ro-ministro espanhol. Rajoy reluta
em pedir que o fundo de resgate
europeu de € 500 bilhões, o Meca-
nismo de Estabilidade Europeu
(ESM, na sigla em inglês), comece a
comprar bônus soberanos da Es-
panha, porque teme que as autori-
dades da UE imponham rígidas
contrapartidas.

A pressão sobre Rajoy aumen-
tou depois que Mario Draghi, o
presidente do BCE, anunciou
neste mês que o novo programa
de compra de títulos só seria
acionado se os governos pedis-
sem a ajuda do ESM e concor-
dassem com reformas. A compra
de bônus pelo ESM e pelo BCE
reduziria o custo de captação da
Espanha, diminuindo o peso de
sua dívida.

As autoridades espanholas há
meses tentam obter assistência
da União Europeia sem ter de as-
sumir compromissos significati-
vos, mas fizeram pouco progres-
so diante das demandas de um
grupo de países do Norte da Eu-
ropa liderado pela Alemanha,
assim como do Bundesbunk (o
BC alemão), de que qualquer
novo pacote de resgate inclua rí-
gidos cronogramas e estrito mo-
n i t o r a m e n t o.

A expectativa é que a pressão
aumente novamente na próxi-
ma sexta-feira, quando o gover-

no espanhol anunciará os resul-
tados de uma revisão de seu sis-
tema financeiro, incluindo o vo-
lume de dinheiro do ESM que
seria necessário para recapitali-
zar os bancos de poupança do
país, as chamadas “cajas”, atingi-
das pelo estouro da bolha imo-
biliária espanhola.

A União Europeia já se com-
prometeu com € 100 bilhões pa-
ra ajudar a recapitalizar os cam-
baleantes bancos espanhóis.

No último sinal de que a Espa-
nha ainda tenta evitar um pedi-
do formal de resgate, nesta sema-
na autoridades espanholas co-
meçaram a discutir se poderiam
usar parte dos recursos de resga-
te dos bancos para comprar dívi-
da soberana do país — basica -
mente na tentativa de obter so-
corro pela porta dos fundos.

Simon O’Connor, porta-voz eco-
nômico da Comissão Europeia,
afirmou que a Espanha não seria
autorizada a redirecionar
o dinheiro da ajuda.

ANDREW HARRER/BLOOMBERG

Ação de banqueiros centrais como Ben Bernanke, do Fed, força países como Brasil e Turquia a tomarem medidas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set.  2012, Finanças, p. C12.




