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Matthew Walter e Nicole Hong
The Wall Street Journal

O euro está surgindo como 
um surpreendente oásis na mais 
recente fase de turbulência do 
mercado.

Ativos que vão desde ações de 
firmas japonesas até títulos de 
renda fixa de mercados emergen-
tes e notas do Tesouro americano 
despencaram neste trimestre, 
agora que os investidores se pre-
param para a possível retração da 
política de relaxamento mone-
tário aplicada pelos principais 
bancos centrais do mundo. Mas 
o euro vem conseguindo evitar, 
de modo geral, a volatilidade que 
atingiu outras moedas, incluindo 
o dólar e o iene, subindo uns 4% 
frente ao dólar nas últimas qua-
tro semanas. Na sexta-feira o euro 
foi negociado a US$ 1,3345, cota-
ção próxima a uma alta de quatro 
meses. Ontem, a moeda se mante-
ve praticamente no mesmo nível, 
fechando em US$ 1,3342.

É uma reversão drástica para 
uma moeda que com frequ-
ência esteve no centro da tur-
bulência do mercado mundial 
nos últimos anos. Os investido-
res fizeram apostas recorde na 
queda do euro, devido à severa 
crise econômica da Europa e às 
dúvidas sobre a viabilidade da 
moeda única no longo prazo.

As posições pessimistas em 
relação ao euro caíram 90% nas 
últimas duas semanas, segundo a 
Comissão do Comércio de Futuros 
de Commodities dos Estados Uni-
dos. Apesar de problemas como o 
escasso crescimento econômico 
da Europa, o aumento no desem-
prego e o alto endividamento 
dos países do sul do continente, 
muitos investidores dizem que 
o euro é atualmente uma apos-
ta relativamente segura, graças 
a seu prestígio como moeda de 
reserva e à diminuição dos temo-
res de uma crise iminente.

A perspectiva de que o Federal 
Reserve, o banco central ame-
ricano, comece logo a terminar 
sua política de estímulo levou 

muitos operadores a abandonar 
às pressas as apostas em merca-
dos emergentes e outros ativos 
de alto rendimento. Agora que 
se afastaram dessas posições, 
alguns investidores estão se 
abrigando no euro, que consi-
deram mais semelhante a um 
porto seguro como o dólar ou o 
iene, do que outras moedas mais 
arriscadas e de maior rendimen-
to, como o dólar australiano.

“É difícil apostar contra o 
euro”, diz Sam Katzman, dire-
tor de investimentos da gestora 
nova-iorquina de patrimônio 
Constellation Wealth Advisors, 
que investe cerca de US$ 5 bilhões 
em diversos fundos para seus 
clientes. “Até que os EUA parem 
de imprimir dinheiro, ou eles 
[Europa] comecem a imprimir, o 
vento está favorável ao euro.” 

O que está fortalecendo o euro 
é o declínio do “carry trade”, 
operação em que o investidor 
toma emprestado uma moeda de 
baixo rendimento, como o euro, 
a vende e então usa o montante 
levantado para comprar ativos de 
maior rendimento, como as ações 
de firmas americanas ou títulos 
mexicanos. O “carry trade”, que 
nos últimos anos ajudou a gerar 
lucros sólidos em ativos mais 
arriscados, conta com um dife-
rencial constante na taxa de juros 

para ganhar dinheiro. Mas agora 
que a perspectiva para os juros 
não é tão certa, os investidores 
estão abandonando os “carry tra-
des” antes que os bancos centrais 
mudem de rumo. O euro subiu 
quase 10% desde o início de maio 
frente ao dólar australiano, um 
alvo comum do “carry-trade”.

Certamente, apostar no euro 
tem suas desvantagens. A valo-
rização da moeda não é um fato 
positivo para economias euro-
peias em dificuldades, como 
Espanha, Portugal e Itália, pois 
um euro mais forte prejudica 
seus esforços para aumentar a 
competitividade. Ele também 
torna as exportações europeias 
menos atraentes e reduz as recei-
tas de exportadores que repa-
triam seus lucros no exterior e 
os convertem em euros.

Além disso, os títulos italianos 
e espanhóis caíram nas últimas 
duas semanas, sinal de que os 
investidores ainda consideram 
arriscadas certas partes da zona 
euro. A MSCI Inc., que publica 
índices de ações e títulos acom-
panhados por investidores que 
administram trilhões de dólares, 
recentemente reclassificou a Gré-
cia como mercado emergente, e 
não desenvolvido.

“Não faz sentido, do ponto de 
vista econômico, que o euro este-

ja mais fraco”, disse Jeffrey Sica, 
presidente e diretor de investi-
mentos da americana Sica Wealth 
Management. Sica tem apostado 
que o euro vai cair durante dois 
anos, mas diz que manter essa 
posição tem sido “uma tortura”.

“Todas as regras foram joga-
das pela janela”, disse ele.

A força do euro também está 
em risco se o mercado se estabili-
zar e os investidores se sentirem 
mais seguros para voltar a fazer 
“carry trades”, o que implica em 
vender euros.

Alguns investidores apontam 
para sinais de que a recessão pro-
longada na Europa pode ter che-
gado ao ponto mais baixo. A pro-
dução industrial na zona do euro 
subiu em abril pelo terceiro mês 
consecutivo, puxada por ganhos 
na Alemanha e na França. Na 
semana passada, a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico sinalizou uma 
volta ao crescimento da zona do 
euro ainda este ano.

Os dados positivos reduzem as 
chances de que o Banco Central 
Europeu terá de afrouxar a políti-
ca monetária num momento em 
que o Fed está avisando que em 
breve começará a pisar no freio. 
Isso conserva uma vantagem 
crucial que o euro vem tendo em 
relação ao dólar e o iene.

Euro é abrigo para investidor 
com medo dos emergentesINTERNACIONAL

Promotores britânicos devem 
apresentar denúncias de fraude 
contra Tom Hayes, ex-corretor 
dos bancos UBS e Citibank, sob 
a acusação de tentar manipular 
a taxa Libor, segundo pessoas a 
par do assunto. A medida repre-
sentaria a primeira iniciativa 
das autoridades britânicas de 
buscar sanções penais para os 
supostos envolvidos na manipu-
lação da taxa do mercado inter-
bancário de Londres.

Os EUA e a União Europeia anun-
ciaram ontem que em julho farão 
a primeira reunião, em Washing-
ton, para negociar um acordo 
de livre comércio que elimine 
tarifas e harmonize regras para 
vários setores. O acordo bilateral, 
que pode ser o maior da história, 
visa estimular a economia e criar 
empregos em ambos os lados do 
Atlântico, disse o primeiro minis-
tro britânico, David Cameron.

A Airbus, fabricante europeia 
de aviões, anunciou durante a 
feira Paris Air Show que recebeu 
um pedido preliminar de 20 
superjumbos A320 da firma de 
leasing alemã Doric. O acordo 
tem valor de mercado de US$ 
8 bilhões e é o primeiro para 
o A320 este ano. A americana 
Boeing recebeu dez encomen-
das do Dreamliner 787 no pri-
meiro dia da feira.

A Johnson & Johnson, farma-
cêutica dos EUA, comprou a 
americana Aragon, que desen-
volve produtos para combater 
alguns tipos de câncer, como o 
de próstata. O negócio está ava-
liado em US$ 1 bilhão e deve ser 
concluído no terceiro trimestre.

O G-8, grupo das oito economias 
mais desenvolvidas do mundo, 
anunciou que o panorama da 
economia global continua fraco, 
apesar de medidas tomadas pelos 
EUA, Japão e União Europeia 
terem tornado mais difícil que 
ela recue drasticamente. Sobre o 
otimismo verificado em alguns 
mercados, o grupo disse que ele 
ainda tem que se traduzir em 
geração de emprego e melhora 
na atividade econômica.

A DreamWorks, estúdio de ani-
mação dos EUA, fechou acordo 
de vários anos para produzir 
mais de 300 horas de conteúdo 
exclusivo para o Netflix, empresa 
americana de aluguel de filmes. 
É o primeiro contrato da Netflix 
desse tipo. O conteúdo será 
baseado em personagens de 
filmes do estúdio, como “Shrek” 
e “Madagascar”. Os dados finan-
ceiros não foram divulgados.

Os principais bancos da China 
pressionam o banco central a 
liberar recursos para aliviar uma 
incomum escassez de moeda 
que eleva seus custos de finan-
ciamento, dizem pessoas a par 
da situação. O governo enfrenta 
o dilema de injetar dinheiro 
na economia para ajudar seus 
bancos ou continuar a controlar 
a rápida expansão do crédito. O 
BC chinês não quis comentar.

A montadora americana Ford 
está ampliando seus planos para 
usar a Índia como um centro 
de exportação, disse ontem seu 
diretor-presidente, Alan Mulally. 
A empresa estima que em cinco 
anos 40% das suas vendas virão 
da região da Ásia e Oceania.

REGIONAL

A Venezuela teve sua classifi-
cação de risco rebaixada ontem 
pela agência S&P de B+ para B, 
com perspectiva negativa. Agora, 
sua classificação está cinco níveis 
dentro do território considerado 
de altíssimo risco. Entre os moti-
vos do rebaixamento, a S&P citou 
a polarização política no país, a 
inflação crescente, o enfraque-
cimento da liquidez externa e 
a incapacidade do governo de 
implementar medidas que rever-
tam a desaceleração do PIB.

A Cabot, empresa química dos 
EUA, vai pagar US$ 105 milhões 
para comprar os 60% que ainda 
não detém da NHUMO, joint 
venture que possui no México 
com o Grupo Kuo para fabricar 
fumo negro, matéria-prima 
usada em pneus, informaram 
ontem as duas empresas.

A Embraer anunciou que vai 
investir US$ 1,7 bilhão nos próxi-
mos oito anos para desenvolver 
a segunda geração dos seus jatos 
comerciais E-Jets E2, que come-
çariam a voar em 2018. A fabri-
cante de aviões informou que já 
recebeu encomendas para 365 
unidades da nova versão e que só 
um dos pedidos, da americana 
SkyWest, para até 200 aviões, 
soma US$ 9,4 bilhões, pelo valor 
de catálogo.

A Norske Skog, fabricante de 
papel da Noruega, anunciou 
que aceitou vender 51% da sua 
unidade Norske Skog Pisa, no 
Brasil, por US$ 41,3 milhões para 
a Papeles Bio Bio, controlada por 
um consórcio de investidores chi-
lenos. A Papeles Bio Bio se com-
prometeu em comprar o resto da 
operação em até dois anos.

Daniel Michaels
The Wall Street Journal

O 787 Dreamliner da Boeing 
Co. tem chamado a atenção por 
ser o primeiro avião comercial 
com revestimento feito de com-
pósitos de fibra de carbono. Para 
a indústria da aviação, mate-
riais menos atraentes que estão 
embaixo desse revestimento, 
inclusive titânio altamente 
manipulado e uma série de ligas 
de alumínio de ponta, são igual-
mente importantes.

Até recentemente, os aviões 
comerciais eram construídos de 
metais comuns, como o alumínio 
e o aço. Em 1974, a europeia Air-
bus foi pioneira ao usar a tecno-
logia de compósitos em um leme 
de direção em seu primeiro avião, 
o A300. Desde então, os fabrican-
tes de aviões têm dependido cada 
vez mais de materiais de alta tec-
nologia mais leves, mais fortes e 
menos suscetíveis à corrosão que 
os metais que substituem.

Agora, o novo Airbus A350 
chega a uma nova marca: ele é 
o jato de passageiros com mais 
compósitos voando hoje. O 
avião, que iniciou voos de teste 
na sexta-feira, tem 53% do seu 
peso derivado de compósitos 
ante 50% do Dreamliner da 
Boeing, segundo informações 
das empresas.

“É um momento emocionante, 
porque está chegando um monte 
de novas combinações de mate-
riais”, diz Ric Parker, diretor de 
pesquisa e tecnologia da Rolls-
Royce PLC, que fabrica motores 
para os dois aviões. A empresa 
britânica de turbinas está desen-
volvendo novos materiais com-
pósitos com plásticos, cerâmicas 
e metais para seus produtos.

Materiais sempre foram crí-
ticos para a aviação. Em 1930, 
a Boeing construiu alguns dos 
primeiros aviões feitos comple-

tamente de metais, com força 
e aerodinâmica superiores em 
relação aos modelos de madei-
ra e tecido existentes na época. 
Oito anos mais tarde, a tecnolo-
gia da Boeing permitiu a criação 
do primeiro avião totalmente 
pressurizado, o 307 Stratoliner.

Os motores a jato estão na 
vanguarda do esforço da aviação 
comercial em desenvolver novos 
materiais, pois o calor, o estres-
se e a demanda de desempenho 
sobre eles excedem o que a natu-
reza pode oferecer. A General 
Electric Co., a maior fabricante 
de turbinas a jato e líder mun-
dial no uso de materiais avança-
dos, produzirá peças de motor 
que incluem uma nova geração 
de compósitos de cerâmica. Suas 
turbinas GEnx no Dreamliner são 
as primeiras a usar uma liga leve, 
mas forte, de titânio e alumínio 
que os engenheiros vêm desen-
volvendo há mais de 20 anos.

Mas materiais ultraleves têm  
preços altos. Robert Schafrik, 
gerente geral de materiais e 
engenharia de processos da GE 
Aviation, diz, brincando, que 
um material avançado é “aquele 
que custa 10 vezes mais do que 
o material atual”. Se for possível 
cortar isso para só duas vezes o 

preço do material de hoje, diz 
ele, outras economias de peso 
e nos custos de manutenção 
podem compensar a diferença.

“É preciso ter um argumen-
to de valor muito forte para ir 
adiante com alguns materiais 
avançados”, diz Schafrik.

A empolgação em relação a 
novos materiais também é con-
tida por algumas experiências 
decepcionantes. A Airbus, hoje 
uma unidade da European Aero-
nautic Defence & Space Co., des-
cobriu em 2005 que os compó-
sitos usados em seus primeiros 
aviões não resistiam ao desgas-
te do tempo depois que o leme 
de um jato de passageiros de 
14 anos quebrou no ar. O A310 
pousou com segurança.

A Boeing e seus fornecedo-
res também vêm lutando com 
a fibra de carbono e estruturas 
polímeras usadas no Dreamli-
ner. A fuselagem do avião, por 
exemplo, consiste de barris fei-
tos de uma espécie de fita adesi-
va cobrindo moldes cilíndricos 
que vão ao forno. Dominar o 
processo foi difícil e várias das 
primeiras seções produzidas 
foram rejeitadas. Em 2009, a 
Boeing admitiu que teve de cor-
rigir rugas no revestimento das 

primeiras 23 partes.
Dores de cabeça com compósi-

tos e seu alto custo encorajaram  
empresas de metais a desenvol-
ver novas ligas. A gigante ame-
ricana Alcoa Inc., por exemplo, 
está fornecendo ao Airbus A350 
componentes feitos pela primei-
ra vez a partir de uma nova liga 
de alumínio e lítio, que combina 
os benefícios do alumínio tradi-
cional e compósitos.

E como os materiais têm dife-
rentes atributos, como rigidez 
e elasticidade, os engenheiros 
estão ficando cada vez mais espe-
cíficos tanto na forma como no 
conteúdo das partes.

Mesclar as características de 
materiais novos com a economia 
leva a decisões complexas. Como 
engenheiro-chefe do superjum-
bo Airbus A380 uma década 
atrás, Charles Champion, vice-
presidente executivo de enge-
nharia da Airbus, selecionou 
um material sintético de fibra de 
vidro e plástico, chamado Glare, 
que parecia ter grande potencial. 
Mas quando a Airbus projetou o 
novo A350, alguns anos depois, 
ele desistiu do Glare porque 
compósitos de fibra de carbono 
saíam mais baratos e são mais 
fáceis de produzir.

Novos materiais revolucionam aviões

Fonte: As empresas 

Mais leves, rápidos e duráveis
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Boeing e Airbus estão ampliando a variedade de materiais usados nos seus aviões

Alumínio Titânio Aço Outros

50% 20 15 10 5

53% 19 14 9 8

Rachel Louise Ensign 
The Wall Street Journal 

Quando a Média Industrial 
Dow Jones atingiu um novo 
recorde em março deste ano, 
Brent Kessel acordou às três e 
meia da manhã.

Mas o consultor financeiro, um 
dos fundadores fundador de uma 
firma que administra mais de US$ 
800 milhões, não levantou cedo 
porque estava desorientado com 
o mercado. Ele subiu numa lam-
breta em Mysore, na Índia, para 
ir se equilibrar em uma perna só 
cantando em sânscrito na esco-
la onde uma corrente da ioga 
moderna tem suas origens.

Kessel não estava preocupado 
com o mercado em baixa.

“Nada é permanente, especial-
mente os movimentos do mer-
cado”, diz o gestor da Abacus 
Wealth Partners, da Califórnia. 

Kessel é um dos consultores 
financeiros que está levando a 
ioga e a meditação para as pla-
nilhas de Excel. Os valores e os 
ensinamentos inspirados nas 
tradições orientais, segundo seus 
defensores, transmitem um tipo 

especial de sabedoria financei-
ra que, entre outros benefícios, 
permite que eles permaneçam 
calmos em momentos de crise e 
façam planos financeiros holís-
ticos para os seus clientes.

George Kinder, um gestor 
financeiro certificado e mestre 
budista que divide o tempo entre 
Maui, no Havaí, Londres e Little-
ton, em Massachusetts, é conside-
rado um dos gurus do movimento 
financeiro de plenitude mental, 
que tem orientado gestores que 
procuram adicionar um elemen-
to espiritual às suas práticas. 

Kessel usa uma abordagem na 
Abacus inspirada no planejamen-
to financeiro de Kinder e diz que 
compra ativos com base em pes-
quisa em vez de “emoções e dicas 
quentes”. Ao contrário de investi-
dores que fogem das ações duran-
te crises, ele diz que comprou 
ações no dia em que o mercado 
atingiu seu nível mais baixo em 
2009, decisão que a firma atribui 
a um reequilíbrio disciplinado.

Gestores de recursos 
levam ioga às finanças

Leia artigo completo no site

Sede do Banco 
Central Europeu,
em Frankfurt

Ventos favoráveis
O euro vem superando uma série de outras moedas

Variação do euro em relação ao dólar e outras moedas, em %

Fonte: WSJ Market Data Group    Foto: Bloomberg News The Wall Street Journal
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Text Box
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