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DA REDAÇÃO 

Odólar disparou ante o
real e fechou em alta
pela quarta sessão
consecutiva, indo ao

patamar de R$ 2,22 pela pri-
meira vez em mais de quatro
anos e sem atuação do Banco
Central, após o chairman do
Federal Reserve, Ben Ber-
nanke, sinalizar que pode re-
duzir o programa de estímulo
da autoridade ainda em 2013.

A moeda norte-americana
teve valorização de 1,94% e
foi a R$ 2,22 para compra e a
R$ 2,221 na venda, maior pa-
tamar no fechamento desde
27 de abril de 2009, quando fi-
cou em R$ 2,221. Também foi
a maior alta diária desde de-
zembro de 2011. Segundo da-
dos da BM&F, o giro financei-
ro ficou em torno de US$ 3,9
bilhões. Nestes quatro últi-
mos pregões, o dólar acumu-
lou alta de 4,08% sobre o real.
"Primeiro, o Fed trouxe proje-
ções mais positivas e, depois,
o Bernanke sinalizou que o

Fed está se aproximando do
momento de reduzir o estí-
mulo", disse o estrategista-
chefe do banco WestLB, Lu-
ciano Rostagno. 

As  declarações  de Ber-
nanke  geraram turbulência
nos mercados f inanceiros
em todo o mundo e motiva-
ram ampla valorização da
moeda nor te-amer icana,
uma vez que a eventual re-
dução das compras de bônus
diminuirá a liquidez em todo
o mundo e elevará os juros
dos títulos americanos. 

O dólar ganhava, na noite
de ontem, quase 1% frente a
uma cesta de divisas e avança-
va mais de 2% ante o peso me-
xicano. Já o euro perdia 0,75%
contra a divisa dos EUA.

O mercado já vinha se ajus-
tando às expectativas de redu-
ção dos estímulos nos Estados
Unidos há semanas, com altas
seguidas do dólar ante o real
que trouxeram de volta as in-
tervenções do BC, apesar de,
ontem, a autoridade monetá-
ria ter ficado de fora.

"Acho que o BC deve fazer
alguma coisa esses dias, não
deve ficar olhando a banda
passar", afirmou o operador
de câmbio da Advanced Cor-
retora Reginaldo Siaca.

Leilões à vista

Analistas destacavam que
a autoridade monetária bra-
s i le ira  pode adotar  inter-
venções mais vigorosas, co-
mo leilões de dólares à vista
ou a termo, ou mesmo o go-
verno adotar mais medidas,
como a redução do Imposto
sobre Operações Financei-
ras (IOF) para empréstimos
externos de até um ano.

O BC tem atuado neste
momento por meio de lei-
lões de swap cambial tradi-
cional – equivalentes a ven-
da de dólar no mercado fu-
turo – mas a ações não fo-
ram capazes de impedir que
o dólar continuasse com sua
tendência  de  a l ta .  Só  em
maio, a divisa teve uma valo-
rização de 7% sobre o real.

Na véspera, o presidente
do BC brasileiro, Alexandre
Tombini, havia reafirmado
que a tendência do dólar no
mundo era de apreciação, mas
que o Brasil estava preparado
para enfrentar "eventuais
ventos contrários".

O codiretor de Pesquisas
para a América Latina do ban-
co Barclays, Marcelo Salomon,
afirmou que a decisão do Fed
tende a gerar ainda mais vola-
tilidade e pressionar para ci-
ma a taxa de juros futuros, for-
talecendo o dólar ante o real.

Italo Lombardi, economis-
ta do Standard Chartered
Bank, diz que é um ajuste glo-
bal. “O BC tem de evoluir e
não seria sábio para eles se-
rem agressivos com swaps.
Não penso que eles queiram
quebrar a tendência, porque
não podem”.

O dólar turismo foi negocia-
do a R$ 2,13 para compra e a R$
2,31 para venda. O euro comer-
cial teve alta de 1,37%, a R$ 2,96
para compra e a R$ 2,962 para
venda. (Com agências) 

Sinais de menor liquidez 
levam o dólar às alturas
Moeda teve alta de 1,94%, a R$ 2,22 para venda, maior patamar de fechamento desde
abril de 2009. Anúncio de redução de estímulos do Fed detonou a disparada da divisa
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JUROS FUTUROS

» MÁRCIO RODRIGUES
DA AGÊNCIA ESTADO

O fim da tão esperada reunião
do Federal Reserve ontem pro-
vocou a aceleração da alta nas
taxas de juros de longo prazo,
enquanto as curtas reduziram a
queda, mas ficaram perto do
ajuste anterior. O mercado se-
quer esperou as declarações do
presidente do Fed, Ben Ber-
nanke, para reagir. A partir do co-
municado, em que o BC dos Es-

tados Unidos anunciou a manu-
tenção do juro entre zero e 0,25%
e reviu para baixo as projeções
para a taxa de desemprego em
2014, as taxas longas de juros do-
mésticas desaceleraram a queda
e acabaram virando. Quando
Bernanke falou, os juros passa-
ram a renovar máximas, ao mes-
mo tempo em que o dólar subia
e a Bovespa desabava.

Ao término da negociação re-
gular na BM&FBovespa, a taxa
do contrato futuro de juro para

outubro de 2013 estava na máxi-
ma de 8,46%, igual ao ajuste an-
terior e de 8,41% antes do Fed. O
DI para janeiro de 2014 marcava
máxima de 9%, ante 8,97% na
véspera e de 8,89% minutos an-
tes de Bernanke. O vencimento
para janeiro de 2015 indicava ta-
xa máxima de 10,41%, ante
10,19% na véspera e 10,04% an-
tes do Fed. Os juros embutem
chance majoritária de a Selic su-
bir 0,75 ponto percentual no en-
contro de julho do Comitê de

Política Monetária (Copom) do
BC, com a Selic terminando o
ano acima de 10%.

Na ponta mais longa, o con-
trato para janeiro de 2017 apon-
tava máxima de 11,5%, ante
11,05% na véspera e 10,87% an-
tes do Fed. O DI para janeiro de
2021 estava na máxima de
11,63%, de 11,27% do ajuste an-
terior e de 11,12% antes do BC
dos EUA. A disparada dos juros
longos ocorreu com a saída de
estrangeiros, disse um operador. 

Taxas sobem mais com Fed

OFERTAS PÚBLICAS

DA REDAÇÃO 

A piora das condições do
mercado levou o empresário
Eike Batista a desistir  da
oferta pública de aquisição
da CCX, companhia de car-
vão do grupo EBX.

Em fato relevante enviado
ao mercado ontem, a CCX diz
ter recebido comunicado de
Eike, controlador da compa-
nhia, que menciona a desis-
tência e o "cenário de cres-
cente deterioramento das
condições do mercado acio-
nário brasileiro, inclusive
quanto à CCX e demais com-
panhias envolvidas na oferta".

O negócio para fechar o ca-
pital da CCX previa que os
acionistas minoritários rece-
beriam papéis de outras em-
presas do grupo EBX na Bolsa
– LLX, MMX, MPX, OSX e OGX.

A data da oferta pública de
ações (OPA) foi mudada três
vezes desde a divulgação do
edital pela primeira vez, em
abril. Na terça-feira, havia sido
estabelecida para 31 de julho. 

O executivo pode reavaliar
a realização da oferta median-
te a melhora das condições
básicas de mercado, adicio-
nou o documento.

Em fevereiro, o laudo de
avaliação para o fechamento
de capital da CCX indicou
preço por ação abaixo do va-
lor indicado por Eike, que
mesmo assim manteve sua
decisão pela oferta para a
operação.

Votorantim suspende

O movimento de Eike para
fechar o capital da CCX seguiu
uma tentativa frustrada de
uma operação semelhante
pela LLX, empresa de logística
do grupo, em setembro de
2012. O executivo desistiu da
OPA após um laudo de avalia-
ção ter sugerido preço acima
do que ele oferecera.

A oferta pública inicial

(IPO, na sigla em inglês) de
distribuição primária e se-
cundária de units da Votoran-
tim Cimentos está interrom-
pida até o dia 11 de setembro.
A informação está no site da
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), que mostra que a
companhia pediu a interrup-
ção de acordo com o previsto
no artigo 10 da Instrução 400
da autarquia, que prevê a
adoção do mecanismo por
até 60 dias úteis, quando soli-
citado pelo líder da distribui-
ção e pelo ofertante.

A suspensão dos planos da
empresa, por ora, já havia sido
noticiada na terça-feira, mas a
companhia ainda não se ma-
nifestara sobre a decisão. A
justificativa, conforme fontes,
é de que a operação foi adiada
em função das condições de
mercado. Segundo uma fonte
do mercado, além do cenário
macroeconômico o fato de o
Grupo Votorantim ter proble-
mas societários também teria
reduzido o apetite dos investi-
dores pela oferta.

A oferta distribuiria 400
milhões de units, podendo
ser aumentada em 15% (lote
suplementar) e outros 20%
(lote adicional), totalizando
540 milhões de papéis. A faixa
de preço sugerida por unit
era de R$ 16,00 até R$ 19,00.
No teto dessa faixa, e incluin-
do os lotes extras, poderia al-
cançar R$ 10,26 bilhões. No
piso da faixa, e sem os lotes
suplementar e adicional, o
IPO seria de R$ 6,4 bilhões.
Os coordenadores da oferta,
com esforços de colocação
no exterior, são BTG Pactual,
Credit Suisse, Itaú BBA, JP-
Morgan e Morgan Stanley.

O pedido de suspensão do
IPO se deveu, de acordo com a
Votorantim, às condições des-
favoráveis de mercado. No co-
municado, a empresa afirma
ainda que todos os pedidos de
reserva feitos pelos investido-
res serão cancelados.

CCX cancela OPA 
e Votorantim, IPO 

COMMODITIES

DA AGÊNCIA ESTADO

Após chegar a subir 0,5%,
os contratos futuros de pe-
tróleo negociados na bolsa
mercantil de Nova York (Ny-
mex, na sigla em inglês) in-
verteram a tendência e en-
cerraram em queda ontem,
refletindo o aumento dos es-
toques de petróleo bruto na
semana encerrada em 14 de
junho, divulgado pelo De-
partamento de Energia (DoE,
na sigla em inglês) do gover-
no dos Estados Unidos.

O fechamento dos contra-
tos aconteceu logo após o Fe-
deral Reserve ter anunciado a
decisão de manter a taxa de
juros inalterada. O contrato

de petróleo mais negociado
na Nymex, com entrega para
julho, perdeu US$ 0,2%), fe-
chando a US$ 98,24 o barril.
Na plataforma eletrônica ICE,
o barril do petróleo do tipo
Brent para agosto teve alta de
0,09%, encerrando a US$
106,12.

Pela manhã, o relatório do
DoE mostrou que os estoques
de petróleo bruto dos EUA su-
biram 313 mil barris na sema-
na encerrada em 14 de junho,
para 394,121 milhões de bar-
ris. As expectativas dos analis-
tas apontavam para uma bai-
xa nos estoques, de 400 mil
barris. A alta do dólar tam-
bém refletiu no recuo da cota-
ção da commodity. 

Estoques e Bernanke
derrubam petróleo 

ASSINATURA EXECUTIVA (2ª A 6ª)

Pagamento Semestral Anual 

À Vista R$ 222,00 R$ 444,00

2 Vezes R$ 111,00 R$ 222,00

3 Vezes R$ 74,00 R$ 148,00

4 Vezes R$ 55,50 R$ 111,00

5 Vezes R$ 44,40 R$ 88,80

6 Vezes R$ 74,00

Pagamento Semestral Anual 

7 Vezes R$ 63,43

8 Vezes R$ 55,50

9 Vezes R$ 49,33

10 Vezes R$ 44,40

11 Vezes R$ 40,36

P R E Ç O  D O  E X E M P L A R  E M  BA N C A :  R $  2 , 0 0  ( R J,  S P  e D F )

www.jornaldocommercio.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO E VENDAS: 0800-0224080

ASSINATURA IMPRESSA Pagamento Mensal            À Vista R$ 38,00

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: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 jun. 2013, Seudinheiro, p. B2. 




