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Finanças

Política monetária Economias como Índia, Austrália e Polônia optam por afrouxamento

Na esteira do BCE, onda de corte de
juros avança para outros países

HANNELORI FOERSTER/BLOOMBERG

Com atividade doméstica fraca e sob a sombra de perspectivas moderadas para o crescimento global, outros BCs seguem política de afrouxamento do BCE

Aline Oyamada
De São Paulo

A decisão do Banco Central
Europeu (BCE) de cortar a taxa
de juros no início do mês esti-
mulou ações de outros bancos
centrais ao redor do mundo, re-
sultando em taxas menores na
Índia, Austrália, Polônia, Coreia
do Sul, Israel, Vietnã e Sri Lanka.
Além da atividade doméstica
fraca e das perspectivas modera-
das para o crescimento global,
outros fatores frequentemente
citados pelas autoridades mone-
tárias desses países para justifi-
car os cortes foram a inflação
baixa, muitas vezes considera-
velmente abaixo da meta, e o
câmbio apreciado, efeito colate-
ral dos afrouxamentos monetá-
rios nos países desenvolvidos.

À exceção da Índia, os cortes
de juros nesses países não eram
esperados pelo mercado. A últi-
ma surpresa veio do banco cen-
tral de Israel, que anteontem re-
duziu a taxa de 1,75% para 1,5%.
Ao justificar a decisão, o comitê
citou o corte pelo BCE e a inflação
abaixo da meta. O índice de pre-
ços ao consumidor do país em
março registrou variação de 1,3%
em 12 meses, situando-se na par-
te inferior da meta de 1% a 3%. O
BC também mostrou preocupa-
ção com a desaceleração das eco-
nomias europeia e chinesa e com
a apreciação da moeda do país, o
shekel, que vem se valorizando
em relação do dólar desde julho
do ano passado.

As pressões desinflacionárias
são comuns a muitos países des-
se grupo. Na Coreia do Sul, a deci-
são do banco central de reduzir a
taxa de juros de 2,75% para
2,50%, no dia 9, foi fortemente in-
fluenciada pela inflação baixa.
Em abril, a inflação ao consumi-
dor coreana ficou em 1,2%, bem
abaixo da meta de 2,5% a 3,5%, e o
comitê afirmou que essa situação
deve perdurar pelos próximos
anos. No comunicado divulgado
após a reunião, o BC da Coreia
também citou o corte de juros
pelo BCE como um dos motivos
para a decisão, além dos riscos à
recuperação global, advindos
das incertezas na zona do euro, e

das perspectivas fracas para a ati-
vidade coreana, resultado da de-
preciação do iene e de riscos geo-
políticos do país.

Na Austrália, a redução da ta-
xa de juros de 3,0% para 2,75%
no dia 7 foi permitida pela infla-
ção abaixo do esperado nos pri-
meiros meses do ano, como afir-
mado pelo banco central no co-
municado: “As perspectivas para
a inflação davam espaço para
afrouxamentos adicionais, caso
fossem necessários para dar
apoio à demanda, e o comitê de-
cidiu usar parte desse espaço”. A
inflação australiana no primeiro
trimestre foi de 2,5%, no centro
da meta que vai de 2% a 3%. O
uso da expressão “parte desse es-
p a ç o”, inclusive, foi interpretado
por analistas como sinal de que
estímulos adicionais são possí-
veis no futuro.

Na Polônia, a inflação ao con-
sumidor em março foi de 1%,
bem abaixo da meta de 2,5%. As
perspectivas desinflacionárias
levaram o BC polonês a reduzir a
taxa de juros de 3,25% para 3,0%
no dia 8. No comunicado, o BC
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José Sergio Osse
De São Paulo

Depois de abrir o dia em baixa,
ainda sob influência da mega-
captação externa realizada na se-
gunda-feira pela Pe t r o b r a s , o dó-
lar passou a subir no início da
tarde de ontem, com investido-
res avaliando melhor os efeitos
da operação sobre o câmbio. A
moeda fechou em alta de 0,60%,
na máxima do dia, a R$ 2,021. Lo-
go após às 14h, um aumento no
ritmo de valorização do dólar no
exterior, aliado a um fluxo maior
de saída de capitais do país, foi a
deixa para a virada.

“Ontem [segunda] o mercado
incorporou uma euforia exacer-
bada com a operação da Petro-
bras, mas depois começou a ra-
cionalizar sobre o assunto”, disse
Italo Abucater, especialista de
câmbio da corretora Icap Brasil.

Segundo ele, ficou a dúvida
sobre quanto desse dinheiro
realmente virá para o Brasil e
qual será a postura do Banco
Central (BC) em relação a esse
fluxo, se a autarquia vai ou não
enxugar eventuais excessos. Ou-
tra dúvida se refere à forma co-
mo esses recursos vão ingressar
no mercado.

“À frente, é mais complicado
prever o movimento, pois depen-
derá de quanto da emissão será in-
t e r n a l i z a d a”, disse Gabriela Fer-
nandes, analista de câmbio do Itaú
U n i b a n c o, sobre o efeito da capta-
ção a Petrobras no câmbio.

Para Diego Donadio, estrate-
gista-chefe do Banco BNP Paribas,
é importante avaliar como o di-
nheiro chegará ao país. “É preciso
ver se esses recursos virão gra-
dualmente ou de uma vez. Se for
gradualmente, o impacto será di-
luído, se for de uma vez, e o BC

Na segunda-feira a moeda
americana recuou 0,74%, maior
queda em mais de um mês, puxa-
da pela captação da Petrobras,
que levantou US$ 11 bilhões com
a colocação de títulos no exte-
rior, divididos em seis tranches.
Em todos os vencimentos, a em-
presa obteve spreads (diferenças
entre as taxas dos papéis vendi-
dos em relação àquelas dos títu-
los do Tesouro americano com
prazo equivalente) menores que
o inicialmente esperado.

A operação veio poucos dias
após a captação realizada pelo
Tesouro Nacional, na quinta-fei-

Invest idor
ag uarda
c a r t e i ra
do MSCI
Téo Takar e Aline Cury Zampieri
De São Paulo

O Morgan Stanley Capital Inter-
national, ou apenas MSCI, divulga-
rá na noite desta quarta-feira a
prévia da revisão semestral da car-
teira teórica de seu índice de ações
da América Latina, o que inclui os
papéis de companhias brasileiras.

Os índices do MSCI servem co-
mo referência para centenas de
fundos de investimento em todo o
mundo. Segundo uma estimativa
divulgada pelo Itaú BBA, os fundos
com exposição ao MSCI Brazil —
que engloba apenas os papéis lo-
cais — possuem um patrimônio de
cerca de US$ 30 bilhões.

Devido a essa grande exposi-
ção mundial, as mudanças na car-
teira do MSCI naturalmente pro-
vocam grandes movimentações
na Bovespa, especialmente nos
papéis incluídos no e excluídos
do índice, o que amplia muito o
volume negociado pela bolsa. Na
última atualização semestral, em
30 de novembro de 2012, a Boves-
pa registrou volume de R$ 14,3
bilhões, um recorde para pregões
sem vencimento de opções.

Desta vez, os ajustes devem
acontecer no dia 31 de maio, uma
sexta-feira “e n f o r c a d a” pelo feria-
do de Corpus Christi, já que a nova
carteira entra em vigor na segun-
da-feira seguinte, dia 3 de junho.

Segundo os analistas Carlos
Constantini e Pedro Maia, do Itaú
BBA, as ações com maior chance de
entrar no índice são M. Dias Bran-
co ON e Suzano PNA. Já Estácio ON
e Taesa Unit têm probabilidade
menor de ingressar no indicador.

O MSCI já antecipou, no come-
ço desta semana, a inclusão de BB
Seguridade ON em sua carteira
brasileira. Diferentemente do
Ibovespa, que exige um histórico
de 12 meses para que uma ação
seja incluída no índice, o MSCI le-
va em conta basicamente a capi-
talização de mercado e a liquidez
do papel. Na segunda-feira, a
ação da BB Seguridade negociou
R$ 1 bilhão em função de sua in-
clusão no MSCI a partir de ontem.

O papel encerrou a terça-feira
em alta de 0,95%, para R$ 18,00, e
ainda com volume expressivo de
R$ 381 milhões. Mesmo em perío-
do de silêncio por causa da recente
oferta de ações, a empresa de segu-
ros e previdência do Banco do Bra-
sil divulgou seu balanço do pri-
meiro trimestre, ontem, com lucro
de R$ 472 milhões, com um au-
mento de 53,5%. Sem efeitos ex-
traordinários, o aumento do lucro
foi de 5,3%, para R$ 454,9 milhões.

Já o Ibovespa conseguiu romper
a sequência de quatro baixas con-
secutivas e terminou com valoriza-
ção de 0,40%, aos 54.666 pontos, e
bom volume de R$ 8,045 bilhões.
O recuo das commodities no exte-
rior, devido à preocupação com o
crescimento da China, pesou sobre
Va l e PNA (-2,35%), Usiminas PNA (-
2,20%) e CSN ON (-3,09%).

Pe t r o b r a s PN (0,82%) subiu na
expectativa de que a companhia
venda ativos na Argentina. A pre-
sidente da estatal, Maria das Gra-
ças Foster, confirmou que há
uma proposta na mesa. O merca-
do também repercutiu a forte
atuação da estatal no 11o leilão
de áreas de exploração da ANP.

OGX (5,38%) surpreendeu ao ar-
rematar blocos no leilão. O merca-
do não acreditava em uma partici-
pação ativa da empresa nesta ro-
dada por conta de suas dificulda-
des financeiras. Outro fato que pe-
sou a favor do papel foi a redução
da posição alugada do ativo pela
primeira vez em quase um mês.

afirmou que a atividade global
mais fraca e a queda nos preços
das commodities contribuíram
para uma desaceleração da in-
flação em diversos países. Se-
gundo o banco central, “o risco
de a inflação permanecer abaixo
da meta no médio prazo aumen-
tou”, assim como a “incerteza
quanto ao passo e ao momento
da recuperação da zona do euro,
o que pode afetar adversamente
a atividade econômica na Polô-
n i a”. A taxa de juros do país vem
sendo reduzida desde novem-
bro de 2012, a partir do patamar
de 4,75%, mas o corte da última
reunião não era esperado pelo
m e r c a d o.

As perspectivas moderadas para
a inflação também levaram o ban-
co central do Sri Lanka a cortar ju-
ros em 0,5 ponto percentual, tal
que a taxa de recompra foi levada
para 7% e a taxa de recompra rever-
sa para 9%. Segundo o banco cen-
tral, “a recente queda nos preços
das commodities indica que os ní-
veis de preços devem continuar fa-
voráveis no médio prazo” — a infla-
ção ao consumo do país desacele-

rou de 7,5% em março para 6,4%
em abril. A decisão, anunciada no
dia 10, também surpreendeu o
mercado, uma vez que a projeção
do governo para o crescimento do
país neste ano é de 7,5%. “Nós vi-
mos uma leve desaceleração em
nossa economia, o que foi descon-
certante, e acreditamos que é ne-
cessário oferecer algum ímpeto e
algum tipo de estímulo à econo-
mia para impulsioná-la novamen-
t e”, disse o presidente do banco
central, Ajith Nivard Cabraal.

No mesmo dia, o mercado foi
surpreendido novamente com a
decisão do banco central do Viet-
nã de reduzir a taxa básica da
economia de 8% para 7%, e a taxa
de desconto de 6% para 5%, a des-
peito dos alertas do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) de
que afrouxamentos prematuros
poderiam gerar pressões infla-
cionárias no país.

O caso da Índia é um pouco dife-
rente dos demais, já que o BC há
tempos sofre forte pressão por es-
tímulos adicionais em função do
enfraquecimento da economia e
da revisão para baixo das proje-

ções de crescimento para o país.
No dia 3, o banco central reduziu a
taxa básica de juros da economia
pela terceira vez desde o início do
ano. A taxa de redesconto foi corta-
da em 0,25 ponto percentual, para
7,25%, e o corredor em relação às
demais taxas foi mantido em 1
ponto percentual, tal que a taxa de
recompra reversa foi reduzida pa-
ra 6,25% e a interbancária para
8,25%. O corte era esperado pela
maioria dos analistas, mas o co-
municado divulgado pelo comitê
surpreendeu ao afirmar que “resta
pouco espaço” para afrouxamen-
tos adicionais.

Ademais, na Índia, os riscos
aos preços não são desinflacio-
nários. O banco central afirmou
que o risco de alta nos preços
persiste apesar da recente queda
no índice WPI e que “não pode
baixar a guarda em relação à pos-
sibilidade de ressurgência de
pressões inflacionárias”. A infla-
ção medida pelo WPI em abril,
divulgada na terça-feira, mos-
trou desaceleração em relação a
março, de 5,96% para 4,89%, mas
o CPI está em 9,4%.

ra passada, na qual o governo le-
vantou US$ 800 milhões em bô-
nus para 2023. Esses títulos fo-
ram colocados com o menor
spread da história em emissões
brasileiras no exterior.

A valorização do dólar, asso-
ciada ao maior rendimento dos
títulos do governo americano
determinou a quarta alta dos ju-
ros embutidos nos contratos ne-
gociados na BM&F. O contrato
de Depósito Interfinanceiro (DI)
de vencimento em janeiro de
2014 atingiu, por exemplo,
7,98% ante 7,91% a véspera. (Co -
laborou João José de Oliveira)

não atuar, o efeito será grande.”
Segundo um profissional, cerca

de US$ 2 bilhões da operação da
Petrobras já entraram no mercado
ontem. Embora outros operadores
acreditem que a maior parte dos
recursos deva ainda ingressar, ele
aposta que apenas 30% do total
chegará, de fato, ao país.

“Acho que devem entrar ape-
nas US$ 3 bilhões, sendo que US$
2 bilhões já vieram. E, mesmo as-
sim, o dólar está puxando, por-
que as perspectivas estão muito
ruins”, disse o profissional.

O avanço de ontem pratica-
mente zerou a baixa registrada
na segunda pelo dólar ante o
real, que descolou o câmbio bra-
sileiro do mercado externo, onde
a moeda americana se valorizou
graças ao debate sobre a possível
antecipação do início do proces-
so de retirada de estímulos eco-
nômicos nos Estados Unidos.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2013, Finanças, p. C2.
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