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América Latina
sofre com
dilema cambial

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO JR./BLOOMBERG

Para o presidente do BCE, é preciso avaliar o impacto do câmbio nas próximas projeções para a inflação ao consumidor

Fabio Murakawa
De São Paulo

O sucesso econômico de países
como Chile, Peru e Colômbia ge-
rou um efeito colateral indeseja-
do: a valorização de suas moedas
ante o dólar. É um cenário que
prejudica a competitividade e
rentabilidade das indústrias lo-
cais, além de conspirar contra a
diversificação de economias com
forte dependência da exportação
de minérios, caso de Chile e Peru.
Mas há também um lado positi-
vo. Ao baratear importações, a
apreciação cambial tem ajudado
a conter a inflação em um perío-
do de crescimento da demanda
interna, puxada pelo aumento
da renda e pela alta dos preços
internacionais de alimentos.

Com economias em expansão,
e em meio à crise na Europa e ao
baixo crescimento americano,
Chile, Peru e Colômbia têm atraí-
do um forte fluxo de dólares, seja
via Investimento Estrangeiro Di-
reto (IED) ou mercado de capi-
tais, por conta dos juros mais al-
tos do que os pagos nos países
d e s e nv o l v i d o s .

No caso do Chile, o IED subiu
62,7% em 2012, para US$ 28,1 bi-
lhões, segundo o banco central
do país. Peru e Colômbia tam-
bém atraíram investimentos pa-
ra os setores de mineração e pe-
tróleo, respectivamente. Como
resultado, suas moedas estão en-
tre as mais apreciadas do mundo
em comparação ao dólar, segun-

do levantamento do Bank of
America Merrill Lynch (BofA), de
4 de fevereiro.

De acordo com o BofA, todas
as moedas na América Latina,
com exceção do peso mexicano,
estão pelo menos 6% acima do
seu nível de equilíbrio em rela-
ção ao dólar — a taxa que remu-
nera o exportador sem desesti-
mular importações necessárias a
um país. À frente, está o peso co-
lombiano, com sobrevalorização
de 20,6%. O peso chileno está 16%
acima, enquanto o sol, do Peru,
está sobrevalorizado em 14,1% e
o real brasileiro, 6,6%.

A apreciação do câmbio tem
gerado declarações preocupadas
de líderes dos três países. Mas, se-
gundo analistas, a grita é mais
forte na Colômbia, onde a econo-
mia é mais diversificada. “Na Co-
lômbia, há uma preocupação
com a desindustrialização, seme-
lhante à que se vê no Brasil”, afir-
ma André Loes, economista-che-
fe para América Latina do HSBC.

Segundo Loes, o comércio ex-
terior gira em torno de 30% do
Produto Interno Bruto (PIB) na
Colômbia; 50% no Peru, e, 60%
no Chile — no Brasil, o índice é
de 20%. “A Colômbia tem uma
economia mais fechada. E eco-
nomias mais fechadas tendem a
valorizar mais aspectos relacio-
nados à produção doméstica”,
afirma Loes.

Segundo relatório do Eurasia
Group, a apreciação cambial é um
fator de pressão na Colômbia e no

Fonte: Bloomberg, CMA e Bank of America. Elaboração: Valor Data
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Analistas
não veem
guerra de
moedas
De São Paulo

Apesar da valorização recente
do câmbio nos países emergen-
tes — e das queixas de ministros e
governantes sobre a enxurrada
de dólares e euros posta no mer-
cado pelas nações desenvolvidas
para estimular suas economias
—, a maioria dos analistas descar-
ta que o mundo esteja presen-
ciando uma “guerra cambial”.

Em relatório recente, o econo-
mista Christopher Garman, dire-
tor de estratégia e América Lati-
na do Eurasia Group, afirmou
que “o risco de uma guerra cam-
bial está superestimado”. Ele ci-
tou como exemplo o recente
afrouxamento monetário no Ja-
pão, que em janeiro dobrou sua
meta de inflação para 2% neste
ano e anunciou um programa de
compra de ativos de US$ 144,7
bilhões por mês.

“Há crescentes preocupações de
que o afrouxamento monetário no
Japão gerará uma série de depre-
ciações competitivas. Mas essa
preocupação é exagerada”, afirma.

Segundo Garman, a China deve
permitir uma pequena aprecia-
ção do yuan neste ano, enquanto
o Banco Central Europeu (BCE),
preocupado com a inflação, não
está nem próximo de começar a
cortar as taxas de juros para de-
preciar o euro. Quanto aos emer-
gentes, Garman prevê mudanças
na política cambial na Colômbia,
Peru, Turquia, Filipinas e Tailân-
dia, com um acúmulo maior de
reservas e uma “inclinação a uma
política monetária mais suave”.

“Eu não concordo com essa ca-
racterização de guerra cambial
nem acho que isso seja um pro-
cesso que tenha que ser maneja-
do de forma intensa”, afirma Al-
berto Ramos, economista-chefe
para América Latina do Goldman
Sachs. Para ele, “o que países co-
mo o Brasil e o Chile têm que fa-
zer para evitar a apreciação do
câmbio é procurar ganhos de
p r o d u t i v i d a d e”. “A Alemanha,
antes do euro, conviveu por anos
com o marco muito apreciado. E
todo ano batia recorde de expor-
t a ç ã o”, diz. “Isso porque fazia o
dever de casa, em termos de con-
ter custos laborais, de salário,
produtividade, tecnologia e
abertura ao comércio.”

Peru, “particularmente à luz do pe-
sado fluxo de IED nas suas indús-
trias extrativas”. A instituição pre-
vê que esses países devem adotar
políticas mais agressivas de acú-
mulo de reservas neste ano, princi-
palmente a Colômbia. “O setor ex-
portador, que tem sido afetado pe-
lo peso mais forte, exerce muita in-
fluência, e as pressões sobre o pre-
sidente Juan Manuel Santos para
que dê algum alívio crescerão, à
medida que as eleições de 2014 se
a p r o x i m a m .”

No início do mês, o ministro
da Fazenda colombiano, Mauri-
cio Cárdenas, anunciou novas
medidas para conter a aprecia-
ção cambial. O plano incluiu a
redução da rolagem da dívida
externa de US$ 3,6 bilhões para
US$ 2,6 bilhões neste ano. A di-
ferença de US$ 1 bilhão será usa-
da para quitar compromissos do
país no exterior. Como o gover-
no irá ao mercado comprar dó-
lares, será mais um instrumento
para desvalorizar o peso.

Antes, Cárdenas já havia anun-
ciado o aumento das compras de
dólares à vista, de US$ 500 mi-
lhões para US$ 750 milhões men-
sais. Além disso, pediu à estatal
de petróleo Ecopetrol que bus-
que financiar mais de 50% de sua
dívida na moeda local. O minis-
tro colombiano deseja que o dó-
lar, cotado em cerca de 1.780 pe-

sos, suba a 1.950 pesos, o que fi-
cou conhecido no país como “dó -
lar Cárdenas”.

As medidas foram consideradas
tímidas por analistas como Cesar
Ferrari, ex-diretor do Banco Cen-
tral do Peru. “Uma coisa é sair com-
prando todo o excedente do mer-
cado de divisas, para manter uma
taxa de câmbio competitiva. Outra
é comprar de maneira insuficien-
te, porque assim a taxa segue cain-
d o”, diz. “O paradoxo é que o go-
verno vai comprando dólares cada
vez a taxas menores, porque nunca
compra o suficiente, gerando per-
das cambiais para si próprio.”

No Chile e no Peru, os governos
também têm expressado preocu-
pação, mas têm feito pouco além
de comprar dólares à vista.

Recentemente, o ministro da Fa-
zenda do Chile, Felipe Larraín, la-
mentou as “desvalorizações com-
petitivas das moedas globais”, re-
ferindo-se à injeção de dinheiro de
países como os EUA e os europeus,
o que, segundo ele, pode resultar
em mais protecionismo.

Segundo João Pedro Bucha-
mar, da equipe de macroecono-
mia do Itaú Unibanco, no caso
peruano a preocupação é maior
com a oscilação da moeda do que
com a valorização do câmbio.
“Por se tratar de uma economia
parcialmente dolarizada, qual-
quer volatilidade gera distorções

enormes na economia”, diz. “Po r
isso, o Banco Central é muito
atuante para atenuar qualquer
movimento da moeda, não ne-
cessariamente o de apreciação.”

Para o BofA, a América Latina
está atrasada na “guerra cam-
bial”. Para outros, a valorização
do câmbio é inevitável. Alberto
Ramos, economista-chefe do
Goldman Sachs para a América
Latina, defende que faz parte do
ajuste global que as moedas
emergentes se apreciem, en-
quanto as dos países desenvolvi-
dos se depreciam. Segundo ele,
os latino-americanos têm mais
armas para combater a aprecia-
ção que EUA e Europa: além da
política monetária, podem atuar
na área fiscal, o que não é possí-
vel no mundo desenvolvido.

Sandra Manuelito, da divisão
de Desenvolvimento Econômico
da Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Ce-
pal), acha que dificilmente os
países sul-americanos consegui-
rão colocar o dólar no nível dese-
jado. “Qualquer medida que se
adote permitirá mitigar o pro-
blema, mas não revertê-lo em sua
t o t a l i d a d e”, diz. “Isso depende
muito de como evoluem os pre-
ços das commodities ao longo do
ano, bem como a situação dos
mercados internacionais, que
têm bastante incerteza.”

‘Quanto menos se falar em câmbio, melhor’, diz Draghi
Dow Jones Newswires

O presidente do Banco Central
Europeu (BCE), Mario Draghi,
voltou a dizer que o câmbio não é
o objetivo final ao se desenhar
políticas, embora seja importan-
te para a estabilidade de preços,
principal mandato da institui-
ção. Em pronunciamento para o
Comitê Econômico e Monetário
do Parlamento Europeu, em Bru-
xelas, o presidente do BCE disse
que a taxa de câmbio para o euro
segue próxima das médias de
longo prazo e reforçou que os de-
bates sobre guerra cambial são
excessivos. “Quanto menos se fa-
lar em câmbio, melhor”, disse.

Segundo Draghi, é preciso ava-
liar o impacto do câmbio nas pró-
ximas projeções para o índice de
preços ao consumidor (CPI, na si-
gla em inglês) do bloco, divulga-
das trimestralmente pelo BCE.

Sobre o ambiente financeiro
da zona do euro, Draghi disse que
2013 começou mais estável que

nos últimos anos. Apesar de indi-
cadores sinalizarem mais debili-
dade econômica no início deste
ano, a expectativa é que haja re-
cuperação ao longo de 2013, ain-
da que de forma muito gradual.

Draghi alertou ainda que um
período prolongado de taxas de
juros baixas pode estimular o
surgimento de bolhas de preços
de ativos e no mercado imobiliá-
rio na zona do euro.

Além disso, o executivo disse
que o BCE, que desde julho man-
tém a taxa básica de juros no ní-
vel recorde de baixa de 0,75%,
está ciente desses riscos. “Como
a crise demonstrou de maneira
d o l o r o s a”, o estouro dessas bo-
lhas impõe custos elevados para
a economia real, afirmou.

Draghi disse também que as
taxas de juros em patamares bai-
xos podem afetar a capacidade
de os investidores obterem retor-
nos e limitar o incentivo para que
os bancos avaliem de maneira
adequada os riscos de crédito.

Dívida Emissão de bônus coberto do Commerzbank usa empréstimos de pequena empresa como colateral

Investidores alertam sobre garantia frágil
Esteban Duarte
B l o o m b e rg

Os maiores investidores do
mundo temem que um plano pa-
ra a introdução de novos tipos de
garantias, conhecidas como co-
laterais, no mercado de “covered
bonds” —  obrigações hipotecá-
rias cobertas — que movimen-
tam US$ 3,5 trilhões, possa redu-
zir a segurança desses títulos,
lançados pela primeira vez pela
Prússia no século XVIII.

A BlackRock diz que o uso de
empréstimos a pequenas e mé-
dias empresas para garantir ati-
vos, em vez de títulos de dívida
imobiliários ou do setor público,
que são mais seguros, poderá
desvalorizar essa classe de ativos.
A Pacific Investment Manage-
ment, P i m c o, disse que a primei-
ra operação europeia, que está
sendo comercializada agora pelo
Commerzbank, poderá colocar
em dúvida emissões de pequenas
e médias empresas enquanto bô-
nus com cobertura real, se ela
não conseguir se qualificar para

os índices que são referência de
d e s e m p e n h o.

“Deveríamos proteger muito o
mercado de bônus cobertos por-
que ele apresenta certas caracte-
rísticas há muitos anos, que in-
cluem a flexibilidade das garan-
tias, além de ser uma classe de
ativo muito segura”, diz Josef
Prokes, um gestor de fundos da
BlackRock, que, como a maior
administradora de investimen-
tos do mundo, gerencia US$ 3,79
trilhões. “Não achamos que isso
seja bônus com cobertura.”

O Commerzbank, segundo
maior banco da Alemanha, está
vendendo os títulos com garantia
de empréstimo de companhia
com classificação “junk”, após sair
dos empréstimos imobiliários, on-
de perdas ajudaram a desencadear
um socorro estatal de € 18 bilhões
(US$ 24 bilhões) em 2009. O colap-
so do mercado imobiliário da Eu-
ropa prejudicou as vendas dos bô-
nus globais cobertos, que recua-
ram para € 34,5 bilhões desde 1o

de janeiro, o pior começo de ano
desde 2009 e um total que repre-

senta menos da metade dos € 87,8
bilhões emitidos no mesmo perío-
do do ano passado.

O Commerzbank estabeleceu
em dezembro um programa de
venda de € 5 bilhões em títulos.
Os primeiros serão garantidos
pelo banco e um pool de € 650
milhões de empréstimos corpo-
rativos, segundo consta em uma
apresentação a investidores à
qual a ‘Bloomberg’ teve acesso.

Mais de 75% das garantias se-
rão títulos de dívida de alto ren-
dimento, embora as garantias do
banco signifiquem que os papéis
deverão receber a classificação
“A A” da agência Fitch Ratings. Se-
gundo a apresentação, esta é a
terceira nota mais alta de grau de
investimento atribuída pela
agência. Uma decisão sob a ad-
missão ou não dos títulos do
Commerzbank a índices referen-
ciais será tomada após a emissão
dos papéis, ainda segundo a
apresentação feita pelo banco.

Em outras partes dos merca-
dos de crédito, o custo de securi-
tização de dívidas corporativas

pouco mudou na Europa ontem,
enquanto que os mercados dos
Estados Unidos estiveram fecha-
dos por conta de um feriado. A
T h y s s e n K r u p p, maior compa-
nhia siderúrgica da Alemanha,
está entre as companhias que
pretendem captar recursos nos
mercados de dívida.

O indicador que os investidores
usam para hedge contra perdas,
ou para especular com a qualidade
de crédito, caiu três pontos-base
na semana passada, interrompen-
do três semanas de alta.

As vendas de títulos de dívida
corporativos no mundo caíram
para US$ 40,9 bilhões na semana
passada, em comparação a
US$ 53,8 bilhões no período de
cinco dias até 8 de fevereiro. A Vo -
dafone Group, segunda maior
companhia de telefonia móvel do
mundo, levantou US$ 6 bilhões na
maior emissão em dólares em qua-
se um mês, depois que revelou es-
tar se preparando para fazer uma
proposta de takeover pela concor-
rente alemã Kabel Deutschland
Holding ainda esta semana.

As obrigações hipotecárias co-
bertas surgiram em 1769, quan-
do o rei Frederico da Prússia per-
mitiu a aristocratas, igrejas e mo-
nastérios, captarem recursos for-
necendo como garantia suas
propriedades. A Dinamarca fez o
mesmo em seguida, depois do
incêndio de 1797 que destruiu
Copenhagen.

A emissão do Commerzbank
poderá ser de aproximadamente €
500 milhões e terá prazo de venci-
mento de cinco anos, segundo dis-
se a Fitch quando o programa foi
anunciado. As obrigações hipote-
cárias cobertas são mais baratas
para serem emitidas pelos bancos
do que as notas não securitizadas,
sendo que o rendimento médio
desses papéis caiu para o recorde
de 1,95%, em comparação a 3,2%
há um ano e 1,98% em 1o de janei-
ro, segundo mostra o índice MEU
Covered Bond Index do Bank of
America Merrill Lynch. Em sua
apresentação aos investidores, o
Commerzbank disse que vai tentar
ampliar sua base de pequenas e
médias empresas em 15% nos pró-

ximos quatro anos.
Os bancos europeus estão

aproveitando a demanda dos in-
vestidores por títulos mais arris-
cados para vender bônus privile-
giados que não atrelam seus ati-
vos, enquanto que as emissões de
bônus cobertos vêm crescendo
em outras partes do mundo, uma
vez que novas leis estão sendo
implementadas em países como
Chile, Coreia do Sul e Austrália.

Os bônus cobertos estão com
um rendimento médio de 61 pon-
tos-base inferior ao dos títulos de
dívida corporativa, conforme
aponta o índice Global Broad Mar-
ket Corporate Index do Bank of
America Merrill Lynch. Um ano
atrás, os títulos de dívida bancária
securitizada rendiam apenas cinco
pontos-base menos.

“Embora faça sentido, do ponto
de vista do emissor, tentar colocar
mais bônus sob o rótulo de obriga-
ções cobertas, porque o emissor
pode conseguir retornos melho-
res, o risco é uma característica ine-
rente desta classe de ativos”, disse
Prokes, da BlackRock.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Finanças, p. C20.




