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Encontro
marcado

Os mercados emergentes, Brasil
entre eles, tem um encontro mar-
cado com o fim do dinheiro farto
no mundo, que permitiu à suas
economias surfarem depois da cri-
se financeira de 2008 com infla-
ção baixa, moeda valorizada e rela-
tiva tranquilidade. A agenda desta
data pode ser definida amanhã e
quarta-feira, em Washington, em
mais uma das oito reuniões no ano
do Comitê Federal do Mercado
Aberto (FOMC), a quem caberá de-
finir quando e como será iniciado
o fim do Quantitative Easing
(QE). O programa do banco cen-
tral dos Estados Unidos (Fed) de
estímulo à economia norte-ameri-
cana, já injetou US$ 2,5 trilhões
na compra de títulos lastreados
nas antigas hipotecas que foram o
pivô da crise financeira de 2008.

A expectativa para a definição
tem causado alta volatilidade nos
mercados, levando a quedas fre-
quentes das bolsas de valores,
mas o efeito mais danoso que já
afeta as economias é a desvaloriza-
ção das moedas dos países emer-
gentes. Nos últimos meses, a possi-
bilidade do fim do afrouxamento
monetário fez disparar o dólar nes-
sas economias, obrigando os go-
vernos a se defenderem do efeito
inflacionário da apreciação da
moeda norte-americana com au-
mentos dos juros e consequente re-
tração econômica.

Segundo estudo da Austing Ra-
ting, desde o início do mês de
maio até sexta-feira passada, a
queda das cotações do dólar fren-
te às moedas dos países emergen-
tes é generalizada. O Rand, da Áfri-
ca do Sul, caiu 11,1%, o dólar aus-
traliano 7,6%, a rúpia indiana
6,9%, o peso mexicano 4,7% e o
rublo russo 2,3%. O Renmimbi
(yuan), a moeda chinesa, foi uma
das poucas que não seguiram o
movimento de queda no período e
valorizou 0,6%. O Real, caiu
6,7% de 1º de maio a 14 de junho,
mas a depreciação da moeda é

muito maior, se considerada cota-
ções do melhor momento da liqui-
dez mundial, quando o dólar para
a venda chegou a valer R$ 1,5611
em junho de 2011 e na sexta-feira
fechou a R$ 2,1480.

Outros programas de expansão
monetária também têm impacta-
do os mercados, como, em menor
escala, o do Banco Central Euro-
peu (BCE), criado para salvar eco-
nomias em crise da zona do euro e
o programa do Banco do Japão
(BoJ), que este ano anunciou inje-
ção de US$ 1,4 trilhão para ativar
a economia japonesa e manter a ta-
xa de inflação em 2%. Como os
programas de estímulo europeu e
japonês não tiveram muito suces-
so na reativação dessas econo-
mias, a possibilidade do fortaleci-
mento da economia norte-ameri-
cana já atrai o fluxo mundial de ca-
pitais para o país, principalmente
pela valorização dos títulos do Te-
souro, provocando a alta do dólar
perante todas as moedas.

O encontro anunciado das eco-
nomias emergentes com o fim da
liquidez mundial preocupa o eco-
nomista Luiz Gonzaga Beluzzo,
professor da Unicamp. Ele prevê
que isso vai inevitavelmente de-
sarranjar várias economias, for-
çando os governos a recorrer aos
vários instrumentos de política
monetária para se protegerem.
Ele considera, no entanto, que a
economia brasileira está muito
mais preparada para enfrentar es-
se enxugamento monetário, em função dos seus níveis de reservas

internacionais em acordos de fi-
nanciamento com a China e tam-
bém no âmbito dos BRICs.

O mercado financeiro, que vê
nos movimentos do Fed a possibili-
dade de grandes perdas ou ganhos
em seus portfólios, não espera o
fim do programa agora. O sócio
gestor da Humaitá Investimentos,
Rafael Barros, acha que o Fed ain-
da não vai detalhar o plano de re-
dução do programa na reunião
desta semana, mas acha que sinali-
zará mais claramente o que será
feito para reduzir exageros do mer-
cado, principalmente nos juros.

Moedas de emergentes se desvalorizaram mais de 10%

frente ao dólar desde maio, na expectativa de que

autoridade monetária americana reduza liquidez global
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A preocupação com o impacto
da redução do QE nas economias
é mundial. Na sexta-feira, a presi-
dente do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Christine Lagar-
de, disse esperar que o Fed reduza
o programa somente no próximo
ano. “Esperamos um pequeno de-
clínio do volume das compras
mensais e uma redução muito gra-
dual em 2014. Mas isso obviamen-
te depende das circunstâncias”,
disse ela. A executiva destacou a
importância de que a estratégia de
comunicação sobre a retirada dos
estímulos monetários seja feita de
modo cuidadoso, para adminis-
trar as expectativas e reduzir as-
sim as incertezas.

 Segunda-feira, 17 de junho, 2013 Brasil Econômico 15

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: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Empresas, p. 14-15.




