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A equipe econômica olha com lupa
a evolução do déficit nas transa-
ções correntes. De corte desenvol-

vimentista, a maior parte dos economis-
tas hoje no governo federal defendia, ao
longo do governo Fernando Henrique
(1995-2002), uma desvalorização da ta-
xa de câmbio – para eles, o rápido avan-
ço do déficit (que chegou a 4,3% do PIB
em 1998) poderia ser corrigido por meio
de uma depreciação do real, que imedia-
tamente aumentaria a entrada de dóla-
res via balança comercial e, assim, redu-
ziria o rombo das contas externas.

Aquele período é lembrado hoje em
Brasília, à luz do que ocorre, novamen-
te, nas transações correntes. O déficit
caminha para o patamar de 3% do PIB, o
que já ligou o sinal amarelo na área eco-
nômica. É consenso no governo que
uma desvalorização adicional do real
seria a saída perfeita – reduziria o rom-
bo externo e ainda traria maior competi-
tividade à indústria de transformação.

Mas, segundo uma fonte da equipe
econômica, as condições hoje são “mui-
to distintas”. O próprio governo reco-
nhece, internamente, que a forte desva-
lorização do real que ocorreu em 2012 –
quando o dólar saiu de cerca de R$ 1,70
para até R$ 2,13, em novembro, teve efei-
to inflacionário, ao encarecer as impor-
tações. Desde o início deste ano, o dólar
estava praticamente fixo no patamar de
R$ 2,00. “Não há grande margem para
uma desvalorização adicional do real,
ainda que isso fosse o ideal”, diz a fonte.

Fábio Alves

Ao elevar hoje a taxa básica de
juros – movimento dado como
certo pelo mercado –, o Comitê
de Política Monetária (Copom)
do Banco Central colocará o
Brasil juntamente com Gâm-
bia, Gana e Egito no grupo de
países que mais aumentaram os
juros no mundo em 2013.

Os três países africanos so-
frem com inflação alta e cami-
nham na direção contrária da
maioria dos países desenvolvi-
dos e emergentes, nos quais os
índices de preços estão em que-
da, levando as autoridades mo-
netárias a baixar os juros ou inje-
tar estímulos à economia quan-
do não há mais espaço para cor-
tar as taxas.

Desde o início do ano, de um
total de 90 bancos centrais pes-
quisados pelo Central Bank
News, site especializado em po-
lítica monetária, 27 reduziram
as taxas básicas de juros e ape-
nas cinco – Brasil, Tunísia, Ga-
na, Gâmbia e Egito – elevaram.
Dos restantes 58 bancos cen-
trais que mantiveram o custo do
dinheiro inalterado neste ano, 8
já começaram 2013 com juros
entre 0 e 0,5%, ou seja, sem mui-
to espaço para reduzi-los.

Como o Egito. Em 2013, o ban-
co central de Gâmbia elevou os
juros em 2 pontos porcentuais,
para 14% ao ano, preocupado
com uma inflação anual de
5,3%. Já Gana subiu a taxa bási-
ca de juros em 1 ponto porcen-
tual, para 16% ao ano, num esfor-
ço para controlar uma inflação
anual de 10,6%. E o Egito au-
mentou o custo do dinheiro em
0,5 ponto, para 9,75%, num con-
texto de um índice de preços ao
consumidor de 8,11%. Se o Bra-
sil subir a Selic em 0,25 ponto, o

aperto monetário acumulado
em 2013 será igualado ao do Egi-
to. Se o aumento for de 0,5 pon-
to, o terceiro lugar no ranking
mundial de aperto monetário
passará a ser brasileiro.

“O Brasil criou um problema
doméstico de inflação, apesar
de o resto do mundo viver um
ambiente desinflacionário”,
diz o diretor de pesquisa de mer-
cados emergentes da Nomura
Securities em Nova York, Tony
Volpon. Para ele, bancos cen-

trais de vários países estão redu-
zindo os juros porque a inflação
nesses lugares está em rota des-
cendente.

“O Brasil está elevando juros
porque somente aqui a inflação
está fora do controle”, diz o eco-
nomista-chefe da MCM Consul-
tores, Fernando Genta. “No res-
to do mundo, estamos vendo
um problema de demanda bai-
xa e preços menores de energia
em países desenvolvidos.”

Para a decisão do Copom de
hoje, os analistas estão dividi-
dos nas suas apostas. Levanta-
mento feito pelo serviço AE Pro-
jeções, da Agência Estado, mos-
tra que, de um total de 72 insti-
tuições consultadas, 37 pre-
veem aumento de 0,25 ponto
porcentual e 34 esperam eleva-
ção de 0,5 ponto. Apenas uma
instituição estima que o BC
manterá a taxa Selic inalterada
em 7,5% ao ano.

Revisão. Vários analistas revi-
saram suas apostas para o Co-
pom deste mês, passando a pre-
ver uma aceleração no ritmo do
aperto monetário, depois dos
discursos do presidente do Ban-
co Central, Alexandre Tombini,
no seminário sobre metas de in-
flação, no Rio, e em audiência
pública na Câmara de Deputa-
dos. Tombini endureceu o tom
ao falar sobre o combate à infla-

ção, trocando palavras como
“cautela” para caracterizar a
condução da política monetá-
ria por “tempestividade”.

“O mercado começou a espe-
cular sobre uma elevação dos ju-
ros de 0,5 ponto depois das fa-
las recentes de Tombini, mas
acredito que o Copom vai subir
a Selic em 0,25 ponto numa deci-
são dividida, com dois diretores
votando a favor de um aperto
maior”, diz Volpon, da Nomu-
ra. “O mercado está confundin-
do a intenção do Banco Central
de colocar a inflação em trajetó-
ria descendente com o ‘timing’
da entrega disso, que é bastante
longo – para o fim de 2014.”

Segundo Volpon, se o prazo
do BC para fazer a inflação decli-
nar fosse o fim deste ano, então

uma aceleração no ritmo do
aperto monetário seria necessá-
ria. “Mas, se o prazo é final de
2014, o BC tem um ano e meio
para calibrar esse processo.”

Já Fernando Genta, da MCM
Consultores, diz que o Copom
elevará a Selic em 0,5 ponto. “A
sinalização de Tombini foi o di-
visor de águas para uma aposta
de aperto maior”, afirma. Esse
aumento maior dos juros é ne-
cessário, diz ele, porque a de-
manda cresce num ritmo mais
forte do que oferta, o que gera
pressões para a inflação. “A eco-
nomia está crescendo mais do
que pode, apesar dos números
baixos para o PIB (Produto In-
terno Bruto)”, afirma. “Além
disso, as expectativas da infla-
ção estão desancoradas.”

Ao elevar juros, Brasil se
iguala a Gâmbia e Gana
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Banco Central surpreende mercado e
deixa cotação do dólar chegar a R$ 2,07

Margem pequena
para desvalorização

Em alta. Perspectivas favoráveis para a economia dos Estados Unidos reforçam apostas de alta do câmbio
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Câmbio. Mercado vinha trabalhando com uma ‘barreira psicológica’ de R$ 2,05 por dólar, e alguns analistas acreditam
agora que o novo ‘teto’ seja de R$ 2,10: moeda americana já acumula um ganho de 3,5% em relação ao real apenas neste mês

O dólar voltou a subir ontem
e chegou ao maior patamar
em relação ao real desde 18 de
dezembro. Embora o fortale-
cimento do dólar seja uma
tendência internacional, ana-
listas financeiros chamam a
atenção para a tolerância do
Banco Central brasileiro
com a alta recente da moeda.

Investidores e analistas finan-
ceiros trabalhavam com uma
meta informal de R$ 2,05 para o
dólar. Essa cotação se baseava
em intervenções feitas pelo BC
nos últimos meses e pelas decla-
rações de autoridades econômi-
cas sobre o risco de uma desva-
lorização do real prejudicar o
combate à inflação. O maior ris-
co da disparada do câmbio é a
pressão da alta dos preços em
dólar sobre a inflação, que já es-
tá em um patamar alto, por vol-
ta de 6,5% ao ano.

Nos últimos dias, porém, o
Banco Central não atuou no
mercado e deixou o dólar se for-
talecer. Com o mercado “testan-
do” o BC, a moeda americana
subiu ontem 0,83% e fechou co-
tada a R$ 2,073. Neste mês, já
acumula alta de 3,5%.

A alta foi atribuída a dados po-
sitivos dos Estados Unidos.
Com a melhora da economia, o
Banco Central americano pode-
rá diminuir seu programa de es-
tímulo monetário nos próxi-
mos meses, reduzindo a quanti-
dade de dólares no mercado in-
ternacional e atraindo mais re-
cursos para o país.

A alta do dólar se repete em
vários países. No Brasil, o mer-
cado esperava alguma resistên-
cia do BC. Uma das interpreta-
ções para essa tolerância é uma
eventual estratégia de permitir
alguma desvalorização do real
para baratear os produtos nacio-
nais e fortalecer as exportações.
Seria uma maneira de reduzir o
déficit externo, que chegou a
3% do PIB em abril, marca que
não era atingida desde 2002.

Silvio Campos Neto, econo-
mista da Tendências Consulto-
ria, acredita que talvez o teto es-
tabelecido pelo BC para inter-
vir no mercado, sem risco infla-

cionário, seja um pouco maior
do que se imaginava: R$ 2,10.

“Dessa forma, o BC também
faz um ajuste favorável ao setor
produtivo”, diz. Faz tempo que
os exportadores querem que o
real se desvalorize para melho-
rar a competitividade dos pro-
dutos brasileiros.

Antonio Madeira, economis-
ta da LCA Consultores, lembra
que o BC sempre tem dito que

regime cambial é flutuante. Pa-
ra ele, o BC deixou a cotação
romper o teto psicológico esta-
belecido pelo mercado para re-
forçar sua imprevisibilidade.
“Ficarei preocupado se o BC
não fizer nada nos próximos
dias”, diz. Ele lembra que mui-
tas empresas têm dívidas em dó-
lar e a tendência de alta pode le-
var essas companhias a liquidar
os empréstimos em moeda es-

trangeira, o que pode realimen-
tar a desvalorização do real.

Essa também é a avaliação do
analista da Austin Rating, Luis
Miguel Santacreu. Segundo um
levantamento feito pelo econo-
mista com base nos balanços de
2,5 mil companhias de capital
aberto e fechado, a dívida em
moeda estrangeira em dezem-
bro de 2012 somava R$ 212,8 bi-
lhões. Em dois anos, o saldo

cresceu 85,7% em reais. Nesse
mesmo período, o real se desva-
lorizou 18,5% em relação ao dó-
lar. “Apenas um quarto do au-
mento do saldo ocorreu por cau-
sa do câmbio. A diferença é o
avanço do endividamento em
dólar”, diz o economista-chefe
da consultoria, Alex Agostini.

Fator. Entre os vários indica-
dores positivos da economia

americana, o principal dado foi
a confiança do consumidor,
que deu um salto em maio e atin-
giu 72,6 pontos, o nível mais al-
to desde fevereiro de 2008, an-
tes do estouro da crise financei-
ra global. Em abril, esse indica-
dor estava em 69 pontos e a ex-
pectativa do mercado era que
atingisse 71 pontos este mês.

/ MÁRCIA DE CHIARA E FABRÍCIO

CASTRO, COM REUTERS

Nova alta. Fala de Tombini sinalizou novo aumento do juro

● Variação
Sem atuação
do BC no
mercado, a
moeda ameri-
cana subiu on-
tem 0,83% e
fechou cotada
a R$ 2,073.
Neste mês, já
acumula alta
de 3,5%.

● Aposta

Enquanto a maioria dos
países está com inflação
baixa e reduz ou mantém
juros, Brasil e 4 nações
africanas elevam taxas

EM ALTA

� Evolução do dólar
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“O Brasil está elevando
juros porque somente
aqui a inflação está fora
do controle.”

“A sinalização de
Tombini foi o divisor de
águas para uma aposta
de aperto maior.”
Fernando Genta
ECONOMISTA-CHEFE

DA MCM CONSULTORES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio 2013, Economia & Negócios, p. B1.




