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Finanças

Câmbio flutuante
é defesa para o
país, diz Tombini

LUCIO BERNARDO JR. / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sabemos administrar mercado em situações de estresse, diz presidente do BC

Claudia Safatle
De Brasília

Para o presidente do Banco
Central, Alexandre Tombini, mes-
mo o Brasil não tendo fluxo rele-
vante de capitais de curto prazo e
não tendo sido dos países mais
privilegiados com o ingresso de
recursos externos nos últimos
dois anos, a elevação da taxa de
juros americana e a valorização
do dólar no mercado internacio-
nal faz as “curvas aqui sofrerem”,
disse, referindo-se às taxas de ju-
ros futuras e à desvalorização do
real nas três semanas posteriores
ao pronunciamento do presiden-
te do Federal Reserve (Fed), Ben
Bernanke. No fim de maio, ele si-
nalizou que está chegando o mo-
mento do Fed começar a reduzir
os estímulos monetários que irri-
gam a economia na proporção de
US$ 85 bilhões ao mês.

Na quinta feira, o Tesouro Na-
cional fez a recompra de NTN-F (tí-
tulo público prefixado) para dar
saída aos investidores que estão
amargando perdas substanciais
com as aplicações em títulos prefi-
xados ou atrelados à inflação no
país. “Estamos preparados para fa-
zer aqui se for preciso. Fazer re-
compra, dar saída”, assegurou o
presidente do BC.

Tombini não demonstra qual-
quer nível de ansiedade ou aflição
com o que pode ocorrer durante a
transição do Fed. “Nós sabemos
administrar caixa e sabemos ad-

ministrar mercado monetário em
situações de estresse. Nascemos
nesse ambiente”, comentou.

É difícil saber onde a taxa de
câmbio vai parar, qual será o seu
novo patamar, mas ele avalia que
o real vai se mover de acordo com
o movimento global. “Estamos
andando tanto quanto o México,
a Turquia”, países emergentes
que receberam mais recursos ex-
ternos nos dois últimos anos.

“A nossa primeira linha de de-
fesa é o câmbio flutuante. Se hou-
ver volatilidade excessiva nós va-
mos tirar, se tiver disfunção no
mercado nós vamos entrar, va-
mos tirar os excessos. Nós temos
os instrumentos, temos a tecno-
logia e sabemos fazer”, assinalou.

O presidente do Banco Central
considera o Brasil preparado pa-
ra enfrentar a fase de reacomo-
dação nos mercados externos,
decorrente da esperada redução
dos estímulos monetários nos
Estados Unidos.

Uma mudança importante
que ele ressaltou é que, ao con-
trário de turbulências passadas
quando o país tinha “dominân -
cia macro, dominância fiscal” e
quando parte relevante da dívida
pública era indexada ao dólar,
hoje a situação é bem mais con-
fortável. A parcela da dívida pú-
blica indexada ao câmbio é míni-
ma e o aumento da taxa básica de
juros, a Selic, segundo ele, não
cria uma dinâmica perversa para
a dívida mobiliária.

B a st i d o r Visão “s e r e n a” da crise desautoriza previsão de aceleração da Selic

Brasil vive forte crise de
confiança, acredita governo
Cristiano Romero
De São Paulo

O governo reconhece que o
Brasil é vítima, neste momento,
de uma forte crise de confiança.
Mesmo depois de retirar as amar-
ras das políticas monetária e
cambial, os investidores domés-
ticos e estrangeiros continuam
desconfiando do país. A solução
não passa apenas pelo fortaleci-
mento das contas públicas, tema
apontado pelos críticos como
principal razão para o ceticismo.

Um exemplo de que, agora, já
não basta mudar a política para
recobrar a confiança foi a redu-
ção do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) incidente sobre
aplicações de estrangeiros em
renda fixa. A alíquota estava em
6%, o equivalente a 75% da taxa
básica de juros (Selic), e foi redu-
zida a zero há menos de duas se-
manas. Em tese, investir em pa-
péis do Tesouro Nacional voltou
a ser algo bastante vantajoso,
uma vez que no restante do mun-
do, e especialmente nas econo-
mias avançadas, as taxas de juros
estão muito baixas.

A mudança do IOF não mu-
dou a tendência de desvaloriza-
ção do real frente ao dólar. Na
quarta-feira passada, o governo
retirou também o IOF sobre ope-
rações de derivativo cambial. A
alteração trouxe alívio momen-
tâneo na quinta-feira, mas no
dia seguinte o real voltou a des-
valorizar-se.

Os estrangeiros, pela primeira
vez em quase uma década, estão
receosos em trazer seus recursos
para o país. O governo sustenta
que isso ocorre não por causa dos
fundamentos econômicos, que
são bons — não há risco de insol-
vência fiscal nem de crise no ba-
lanço de pagamentos —, mas em
razão do clima de desconfiança
que se instalou tanto no mercado
interno quanto no externo.

O governo acredita que as ex-
pectativas de inflação, em dete-
rioração desde meados de 2010,
vão melhorar a partir de agora
depois da decisão do Comitê de
Política Monetária (Copom), res-
paldada pela presidente Dilma
Rousseff, de iniciar um ciclo de
aperto monetário. Há consciên-
cia, entretanto, de que confiança
não se resolve apenas com medi-
das de política econômica.

Para integrantes do governo,
não existe meia confiança. Ou se
confia ou não se confia. Há den-
tro do governo quem concorde
com a ideia de que, neste mo-
mento, deve partir da presidente
Dilma Rousseff, e não do minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega, e

muito menos do secretário do Te-
souro, Arno Augustin, o anúncio
do compromisso com o fortaleci-
mento das contas públicas.

Mantega e Augustin se desgas-
taram depois da chamada “con -
tabilidade criativa”, uma série de
artimanhas contábeis usadas no
apagar das luzes de 2012 para
cumprir a meta de superávit pri-
mário. Para o ex-ministro Delfim
Netto, conselheiro informal da
presidente, Dilma tem credibili-
dade para resgatar a confiança
dos mercados na política fiscal. A
credibilidade depende mais do
mensageiro do que da mensa-
gem.

O problema na área fiscal,
aposta o governo, não decorre
necessariamente do aumento
dos gastos públicos no ano pas-
sado e neste. Como o Produto In-
terno Bruto (PIB) cresceu muito
pouco em 2012 — 0,9% —, era na-
tural que Brasília lançasse mão
de uma política anticíclica para
ajudar a economia. O pecado foi
não ter comunicado isso de for-
ma adequada. E o pior: ter adota-
do a “contabilidade criativa”.

Desde então, é difícil encon-
trar alguém que acredite nos nú-
meros fiscais. O Banco Central
(BC) vem informado em seus do-
cumentos, desde a segunda me-
tade do ano passado, que a políti-
ca fiscal se tornou “expansionis -
t a” do ponto de vista da deman-
da agregada. O BC sustenta, toda-
via, que o impulso fiscal de 2012
para 2013 não é alarmante.

Internamente, admite-se que
ficou mais difícil mensurar o es-
forço fiscal efetivo depois do ad-
vento da “contabilidade criati-
v a”. Por outro lado, há um escla-
recimento importante sobre a
forma como o BC olha o desem-
penho fiscal.

Em seus documentos, a insti-
tuição informa sempre que conta
com o cumprimento da meta
cheia de superávit — o equivalen-

te a 3,1% do PIB. Há, contudo, um
atenuante: como a legislação
permite desconto de investimen-
tos, desde que a meta não caia
abaixo de 1,8% do PIB, é com esse
número que a autoridade mone-
tária trabalha em seus modelos.

O governo está vendo com “se -
r e n i d a d e” a turbulência dos mer-
cados global e brasileiro das últi-
mas semanas. Embora os merca-
dos estejam nervosos desde o fim
de maio, recorda-se em Brasília
que o Banco Central antecipara,
no Relatório de Inflação (RI) de
março, a possibilidade de um es-
tresse nos mercados provocado
pela expectativa de reversão da
política de afrouxamento mone-
tário do Federal Reserve, o banco
central americano.

Na página 73 do RI, de forma
discreta e pouco percebida pelos
analistas, está dito que “no hori-
zonte relevante, o Comitê avalia
que a volatilidade dos mercados
financeiros tende a reagir ao iní-
cio (ou iminência) do processo
de normalização das condições
monetárias nos Estados Unidos.
Nesse contexto, apesar de identi-
ficar baixa probabilidade de
ocorrência de eventos extremos
nos mercados financeiros inter-
nacionais, o Comitê pondera que

o ambiente externo permane-
ce complexo”.

Trata-se de uma mensagem re-
levante porque mostra que os ris-
cos associados aos eventos atuais
estão, de alguma forma, nas con-
tas do BC e, como está dito no
texto, no “horizonte relevante”
da política monetária. O governo
diz que, apesar das sinalizações
recentes, ainda há três perguntas
sem resposta: se o Fed vai mesmo
reduzir a compra mensal de ati-
vos; quando vai fazer isso; e em
que intensidade (quanto).

Nesse contexto, há quatro ra-
zões que levam o governo a apos-
tar que o repasse da desvaloriza-
ção do real aos preços internos se-

rá pequeno. A primeira é o fato de
a economia brasileira estar cres-
cendo abaixo do esperado em
2013. Outra razão é o aperto, em
curso, da política monetária, que
tende a desencorajar reajustes de
preços. Além disso, os preços inter-
nacionais das commodities mais
importantes para o Brasil estão em
queda. Por fim, a indexação ao
câmbio dos contratos de tarifas co-
mo as de energia e telefonia dimi-
nui muito nos últimos anos.

Essa visão sobre o impacto da
turbulência global na economia
brasileira desautoriza a expectati-
va de que o Copom possa aumen-
tar o ritmo, de 50 para 75 pontos
base (0,75%), de elevação da taxa
Selic na sua próxima reunião, mar-
cada para 9 e 10 de julho. O Comitê
está comprometido em promover
o aperto monetário necessário pa-
ra derrubar a inflação abaixo de
5,84% em 2013.

O governo acha que não é pos-
sível comparar o momento atual
com o da crise de 2007/2008. Na-
quela crise, os bancos centrais li-
daram com problemas que des-
conheciam, o que fez os merca-
dos entenderem que os BCs não
possuíam instrumentos para en-
frentá-los. Esses instrumentos fo-
ram criados nos últimos seis
anos e, hoje, os mercados sabem
que as autoridades monetárias
dispõem de arsenal para lidar
com os problemas.

O mundo passa, com a recupe-
ração americana, por um proces-
so de reordenamento. O Brasil,
acredita o governo, está se prepa-
rando para a nova ordem ao ado-
tar medidas para reduzir custos
de produção, privatizar serviços
de infraestrutura e desonerar ca-
deias produtivas. As autoridades
em Brasília acham que, na transi-
ção para essa nova ordem, lidera-
da pela maior economia do pla-
neta, haverá turbulências, mas
não necessariamente crises co-
mo as dos anos recentes.

Investidores fazem contagem regressiva para Fed
Silvia Rosa, José Castro, Antonio
Perez e Lucinda Pinto
De São Paulo

A volatilidade verificada na se-
mana passada nos mercados de
câmbio e juros deve perdurar até a
próxima reunião do Comitê Fede-
ral de Mercado Aberto (Fomc, na
sigla em inglês) do banco central
dos Estados Unidos (Federal Reser-
ve) na quarta-feira. Os investidores
aguardam novas sinalizações so-
bre quando e em que ritmo o Fed
deve começar a reduzir os estímu-
los monetários em vigor desde no-
vembro de 2008.

A expectativa de reversão do
programa de afrouxamento mo-
netário dos EUA tem trazido um
aumento da aversão a risco nos
mercado, provocando a saída de
recursos de mercados emergentes
para títulos de países desenvolvi-
dos e fundos de curto prazo. No
Brasil, isso ajudou a impulsionar a
alta do dólar e das taxas dos con-
tratos futuros de juros.

Nem o anúncio da flexibilização
das medidas de controle cambial,
como a retirada do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) para
renda fixa e para derivativos cam-
biais, foram suficientes para aliviar

a pressão de alta da moeda ameri-
cana que subiu 0,70% na sexta-fei-
ra para R$ 2,1480, acumulando va-
lorização de 0,70% na semana e de
0,23% no mês.

O BC vem tentando controlar es-
se movimento de alta do dólar.
Desde 31 de maio, a autoridade
monetária vendeu US$ 6,6 bilhões
por meio de contratos de swap
cambial (que equivalem à venda
de dólares no mercado futuro). “

A avaliação geral de profissio-
nais é que a retirada do IOF sobre
operações em derivativos cam-
biais que aumentem a posição
vendida na moeda americana é

positiva, mas com efeito bastante
limitado no sentido de incentivar
entrada de capital, por fatores lo-
cais — as incertezas com os rumos
da política econômica — e exter-
nos. “Não acreditamos que as me-
didas sejam suficientes para rever-
ter o sentimento de deterioração
no que tange à condução da políti-
ca econômica”, diz o estrategista
sênior de câmbio do Scotiabank
Eduardo Suarez.

O gestor de fundos de dívida de
mercados emergentes da gestora
americana MFS Investment Mana-
gement, Ward Brown, afirma que a
retirada do IOF para renda fixa tor-

nou os papéis federais brasileiros
mais atrativos no mercado local,
mas a perspectiva em relação ao
aumento do rendimento dos títu-
los do Tesouro americano (Treasu-
ries) é o principal fator que limita o
aumento do fluxo para o Brasil.

Além disso, há outros fatores co-
mo as incertezas em relação à in-
flação no Brasil e a deterioração da
avaliação de crédito do país, desta-
cada pela recente revisão da pers-
pectiva da nota de crédito do Brasil
pela Standard & Poor’s de “e s t áv e l ”
para “n e g a t i v a”. “Se a reversão do
programa de afrouxamento mo-
netário por parte do Fed não coin-
cidir com a melhora do crescimen-
to global, provavelmente veremos
uma continuidade das saídas de
recursos de mercado emergentes ,
incluindo o Brasil”, destaca Brown.

A semana para os juros foi de in-
tensa movimentação, com forte al-
ta das taxas dos contratos de Depó-
sito Interfinanceiro (DI). O merca-
do só se acalmou na sexta-feira, em
um pregão de giro moderado e li-
geira alta dos juros futuros. As ta-
xas devem seguir pressionadas,
pela expectativa em relação à deci-
são do Fed e pelas especulações em
torno do tamanho do ciclo de
aperto monetário no Brasil.
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Assembleia Geral Extraordinária
FicamconvocadosossenhoresacionistasdaEletrobrásParticipaçõesS.A.-ELETROPAR
a se reunirem emAssembleia Geral Extraordinária, às 11h, do dia 20 de junho de 2013,
em sua sede social, naAvenida Marechal Floriano nº 19, 15º andar, nesta cidade do Rio
de Janeiro, a fimde deliberarem sobre a seguinte ordemdo dia:
1.EleiçãodemembroefetivoePresidentedoConselhodeAdministraçãoeseusubstituto,
na vaga de indicação daControladora;
2. Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração, na vaga de indicação do
Ministério doPlanejamento, Orçamento eGestão.
A participação na Assembleia em questão ficará condicionada à comprovação da
qualidade de acionista.

Rio de Janeiro, 04 de junhode 2013
Marcelo LobodeOliveira Figueiredo

Presidente doConselho deAdministração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
COMPANHIA ABERTA

CNPJ 01.104.937/0001-70 NIRE 33300162526

AUTOMETAL S.A.
“Companhia Aberta”

CNPJ/MF nº 59.104.513/0001-95 - NIRE 35.300.179.552
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem no dia 28 de junho de 2013, às
10:00hs, na sede social da Companhia, na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, na
Avenida Fagundes de Oliveira, nº 1650, Piraporinha, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia, em:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Deliberar pelo pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da COMPANHIA,
relativos ao periodo encerrado de 01/04/2013 a 30/06/2013 (mês de junho estimado),
conforme proposta do Conselho de Administração da Companhia; e
2. Deliberar pela distribuição de dividendos, existentes na conta de lucros acumulados, aos
acionistas da COMPANHIA;
O acionista poderá ser representado na Assembléia Geral por procurador constituído há
menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado, podendo
ainda ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento
representar os condôminos, nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei 6.404/76.
E nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, para participar e
deliberar na Assembléia Geral, o acionista deve apresentar, além dos documentos de
identidade, comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pelo
custodiante.

Diadema, 13 de junho de 2013
JESÚS MARIA HERRERA BARANDIARAN

Presidente do Conselho de Administração

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, 17 maio 2013, Finanças, p. C3.




