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Finanças

A estranha posição
do BC chinês em
meio ao turbilhão
Análise
Roberta Costa
De São Paulo

Ainda em meio à ressaca no
ocidente com a indicação de um
cronograma de saída do “QE3” (o
programa de afrouxamento
quantitativo) pelo Federal Reser-
ve (Fed), o banco central chinês
deixou de injetar liquidez no
mercado interbancário pela se-
gunda vez nesta semana.

Não bastasse a derrocada ge-
neralizada dos mercados, as con-
dições de liquidez extremamen-
te apertadas na China e a queda
do PMI (índice de gerentes de
compras) preliminar da indús-
tria manufatureira, que se man-
tém abaixo do nível neutro de 50
(acima desse patamar, há expan-
são da indústria) por quase um
ano e meio, contribuíram para
colocar mais lenha na fogueira
das preocupações globais.

A estratégia do governo chi-
nês de evitar desequilíbrios no
setor financeiro altamente ala-
vancado tem sido feita a ferro e
fogo (o crédito em proporção do
PIB cresceu a patamares consi-
derados insustentáveis), mas
causa muita estranheza que, em
um momento de aperto global
de liquidez com o aumento
abrupto das taxas de juros de
longo prazo, o banco central do
país asiático opte por deixar os
bancos à mingua.

Para se ter uma ideia da pres-
são atual, a taxa de recompra de
7 dias saltou 270 pontos base
nos últimos 14 dias, atingindo
10,8%, movimento que começou
em maio e acelerou-se após o fe-
riado nacional da semana passa-
da. Segundo o Nomura, a taxa
de juro interbancária de três
meses subiu a 5,2% em meados
de junho, ante 3,9% no início do
mês. Assim, uma desalavanca-
gem do setor bancário está de
fato em curso.

Mas por que agora no meio do
movimento de “sell-off ” (vendas
generalizadas) global o BC chi-
nês se abstém de agir?

Uma das hipóteses aventadas
por analistas é que seja, em parte,
uma resposta às operações fraudu-
lentas destinadas ao financiamen-
to de exportações para Hong
Kong, que tiveram um salto incrí-
vel de 93% em março, enquanto
caíam para o resto do mundo. Isso
implica operações de arbitragem
de moedas, o que “bombou” artifi -
cialmente os números de exporta-
ção e crédito. A reversão das opera-
ções tem trazido o nível de expor-
tações para baixo, realisticamente.
O BC estaria, então, “p u n i n d o” os
bancos. Faz sentido? Talvez. Ainda
mais na iminência de passos adi-

cionais em direção à abertura da
conta de capital (algum sinal pode
vir da reunião de líderes em outu-
bro), o cerco pode ter aumentado.

Há também a hipótese de que
o BC estivesse esperando por um
sinal mais animador do Fed, que
normalizasse as condições do
mercado, já que a China, como o
resto do mundo (e mais ainda os
emergentes), sofre as conse-
quências da reversão do capital
rumo aos EUA. De toda forma, a
estranheza de sua posição supe-
ra as hipóteses mais óbvias, já
que as intervenções no mercado
são a forma clássica de atuação
da autoridade monetária, não a
manipulação da taxa de juros.

O que pode vir agora? É claro
que uma exacerbação da falta de
liquidez induziria uma crise no
sistema financeiro, mas nin-
guém imagina que isso está no
radar chinês. Mas pode ser “pre -
judicial para uma economia alta-
mente alavancada”, analisa o No-
mura, lembrando que muitos
veículos de financiamento dos
governos locais dependem de
nova emissão de dívida para pa-
gar os juros, porque têm fluxo de
caixa operacional negativo.

Há também o sinal de que os lí-
deres políticos têm pouca dispo-
sição para realizar novas rodadas
de flexibilização no curto prazo
(destaque-se o discurso do pre-
miê Li Keqiang no fim de sema-
na) por conta, justamente, dos
desequilíbrios no setor bancário.

Claro que além da normaliza-
ção das operações de mercado
aberto, o BC pode voltar a cortar
os compulsórios. Mas seria, na vi-
são de vários analistas, uma ação
no sentido de tornar a política
monetária neutra, não expansio-
nista. Por isso há a impressão de
que o governo está “a c e i t a n d o”
um crescimento até menor do
que a meta de 7,5% para este ano.

Se for assim, então vejamos. Os
sinais de menor crescimento da
indústria, a reversão para baixo
das exportações que foram artifi-
cialmente infladas em meio à me-
nor demanda global e à desacele-
ração dos investimentos em ati-
vos fixos pelo aperto de liquidez
podem mesmo desaguar em um
PIB menor no segundo trimestre,
indicador que será divulgado em
meados de julho. E mais, fazer
cair as projeções para o ano.

Em um cenário de altíssima
volatilidade e pressão sobre os
emergentes, uma menor de-
manda chinesa pode ser a pior
das notícias. Mesmo para os paí-
ses desenvolvidos, particular-
mente a Europa, que continua,
sim, no olho do furacão, a ten-
são pode voltar com mais força.
E os EUA, realmente, não podem
estar numa ilha.

Na última alta de juros do Fed, em 2004, BC deixou câmbio flutuar
Alex Ribeiro
De Brasília

Da última vez em que o Federal
Reserve (Fed) apertou a política
monetária, em 2004, o Banco
Central agiu de forma bem dife-
rente da atual. Não interveio no
câmbio, apesar de a cotação do
dólar ter subido de R$ 2,90 para
perto de R$ 3,20 em poucas se-
manas, e até fez resgates líquidos
de papéis cambiais no mercado.

Agora, a estratégia do Banco
Central tem sido combater com
firmeza a volatilidade cambial,
com vendas de papéis cambiais
que já chegam a US$ 16 bilhões.
Também fez ontem um leilão de
linha em dólar com compromis-
so de recompra com uma oferta
total de US$ 3 bilhões.

Entrevistas com dirigentes do
Banco Central da época e o exa-
me de documentos oficiais mos-
tram que, naquele momento, co-
mo agora, o entendimento da
autoridade monetária era de que
havia muita volatilidade no mer-
cado financeiro e que pelo me-
nos parte da depreciação cam-
bial era temporária.

Ainda assim, a decisão foi não
remar contra a corrente e deixar
que os mecanismos de preços
agissem. Ou seja, que o dólar
mais alto incentivasse exporta-
dores e outros detentores de dó-
lares a vender moeda no merca-
do de câmbio. O BC também pas-
sou a sinalizar um endurecimen-
to da política monetário para,
entre outras coisas, conter os pre-
juízos aos índices de preços cau-
sados pelo dólar mais caro.

Em maio de 2004, como agora,
o Fed passou a caminhar a passos
mais firmes na direção de uma
alta de juros, que acabou se con-
cretizando no meses seguintes,
quando a taxa básica de juros
americana subiu de 1% para
5,25% ao ano.

A hipótese de o Fed subir os ju-
ros — e o que isso poderia signifi-
car para os mercados emergentes
— já era amplamente discutida
desde o ano anterior nas reu-
niões de banqueiros centrais do
Banco de Compensações Inter-
nacionais (BIS, na sigla em in-
glês). O ciclo de aperto monetá-
rio do Fed de 1994 havia levado à
crise do México. O BC e o Tesouro

Nacional, desde meados de 2003,
resolveram se preparar para o
pior, com a compra não anuncia-
da de dólares no mercado para
honrar juros e principal da dívi-
da externa oficial.

As reservas internacionais brasi-
leiras, em US$ 41 bilhões, equiva-
liam a pouco mais de um décimo
do volume atual e os indicadores
de sustentabilidade externa, como
compromissos com juros a vencer
no curto prazo, era muito menos
favoráveis do que hoje. Mas a polí-
tica fiscal e o resultado em conta
corrente haviam sofrido um forte
ajuste. O superávit primário acu-
mulado em 12 meses subiu de
3,2% do Produto Interno Bruto
(PIB) para 3,6% do PIB entre o iní-
cio do governo Lula e junho de
2004. A conta corrente virou de dé-
ficit de 1,5% do PIB para superávit
de 1% do PIB, em números acumu-
lados em 12 meses.

Hoje, apesar de reservas de
US$ 372 bilhões e bons indicado-
res de vulnerabilidade externa,
houve deterioração tanto das
contas fiscais quanto da conta
corrente. O superávit primário
acumulado em 12 meses enco-

lheu de 3,11% do PIB em dezem-
bro de 2011 para 1,89% do PIB
em abril passado. O déficit em
conta corrente acumulado em 12
meses cresceu de 2,1% para 3% do
PIB no período.

Quando o mercado começou a
ser sacudido com a hipótese de
alta de juros do Fed, em maio de
2004, o diagnóstico do BC ex-
presso numa ata do Comitê de
Política Monetária (Copom) era
de que esse era, em parte, um
evento passageiro. “Boa parte da
volatilidade associada aos juros
americanos tende a se dissipar
no médio prazo, à medida em
que as incertezas em relação à
evolução da política monetária
americana vão se resolvendo.”
Ainda assim, o Copom decidiu
interromper um ciclo de baixa de
juros que vinha implementando.

O dólar, que vinha sendo ne-
gociado em torno de R$ 2,90, su-
biu fortemente para um pico de
R$ 2,98. Os juros futuros tiveram
alta de quase 5 pontos percen-
tuais, passando de 15% ao ano
para próximo de 20% ao ano.

A estratégia adotada na época
incluiu continuar a fazer resgates

líquidos de papéis cambiais no
mercado — ou seja, o oposto do
que o Banco Central está fazendo
agora, com a venda de “s w a p”
cambiais. Uma concessão feita
pelo Banco Central ao mercado
financeiro na época foi resgatar
pouco mais da metade dos pa-
péis que estavam vencendo, em
vez de 100% deles.

A estratégia foi deixar o dólar
oscilar e minimizar, com uma
política monetária mais firme, o
repasse da desvalorização cam-
bial para a inflação. Em junho de
2004, o Copom foi mais duro na
sua ata: “O contexto de dúvidas
em relação à evolução do cenário
externo tem gerado volatilidade
de curto prazo que tende a au-
mentar a incerteza sobre o com-
portamento futuro da inflação,
dificultando a coordenação das
expectativas dos agentes priva-
dos”. Alguns meses depois, os ju-
ros de fato subiriam, para conter
também outras pressões infla-
cionárias.

Apesar da alta do dólar e dos
juros futuros, porém, não houve
em 2004 sinais mais fortes de
problemas no funcionamento

do mercado. Hoje, ao lado de
conter a volatilidade excessiva,
garantir pleno funcionamento
aos mercados em períodos em
que eles estão “desfuncionais” é
uma das razões apontadas pelo
Banco Central para fazer inter-
venções no mercado de câmbio.
Em 2008, por exemplo, o Banco
Central concedeu linhas de cré-
dito em dólar e fez leilões de
câmbio com recursos das reser-
vas para evitar um completo tra-
vamento do mercado. Ainda as-
sim, não agiu de forma significa-
tiva para impedir a valorização
da moeda americana.

Depois de quase dois meses de
volatilidade, a cotação do dólar
voltou a recuar, caindo a patama-
res perto de R$ 3,00 e, mais tarde,
bem abaixo disso. A ação anti-in-
flacionária do Copom levou os
índices de preços para pouco
mais de 3,14% em 2006. Os juros
começaram a ser reduzidos pou-
co mais de um ano depois, quan-
to o Fed ainda subia a sua taxa de
juros. Os juros reais de equilíbrio
caíram no Brasil, a despeito de o
custo do dinheiro nos mercados
internacionais ter subido naque

Crise Déficit no programa de socorro pode bloquear próximas parcelas

FMI pode suspender
pacote de ajuda à Grécia

MARKUS SCHREIBER/AP

A Grécia, do primeiro-ministro Antonis Samaras, defende não ter culpa no déficit que pode acarretar na suspensão do socorro

Peter Spiegel
Financial Times, de Luxemburgo

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) poderá suspender os
desembolsos do pacote de ajuda
financeira à Grécia até o fim do
mês, se a zona do euro não elimi-
nar um déficit de € 3 bilhões a € 4
bilhões surgido no programa de
resgate de € 172 bilhões da Gré-
cia, informaram ontem autori-
dades envolvidas no gerencia-
mento do plano de ajuda.

O rombo apareceu depois que
bancos centrais da zona do euro
se recusaram a rolar bônus gre-
gos que têm em carteira, e em
meio a sinais de que até mesmo o
plano de privatização reduzido
que o governo grego anunciou
no ano passado está atrasado.

Autoridades envolvidas nas ne-
gociações gregas enfatizaram que,
ao contrário de deslizes anteriores
no plano de socorro, a culpa não é
de Atenas, e sim de outras capitais
da zona do euro. Elas também atri-
buíram os atrasos nas privatiza-
ções a “pressões externas”.

Segundo disse uma autorida-
de, o rombo forçará os ministros
das finanças do bloco a discutir
“fontes alternativas” de financia-
mento, que incluem a possibili-
dade de um novo programa de
ajuda financeira até o fim do ano.

O FMI disse que vai continuar
dando suporte à Grécia se a revi-
são do acordo firmado com o go-
verno grego for concluída até o
fim de julho. O Fundo não negou
e nem confirmou as informa-
ções, mas disse que a Grécia fez
“progressos importantes” embo -
ra precise cumprir com rapidez o
que foi firmado no acordo.

O momento é especialmente
inoportuno porque a Alemanha
realizará eleições parlamentares
em 22 de setembro. Antes disso,
a chanceler Angela Merkel relu-
tará em submeter mais pedidos
de ajuda ao Bundestag [a câma-
ra baixa do poder legislativo],
onde eles provavelmente causa-
rão muita controvérsia.

Na pauta da reunião de on-
tem dos ministros das finanças
da zona do euro em Luxembur-
go, estava a discussão sobre co-
mo tapar o rombo, mas uma de-
cisão a este respeito não deverá
ocorrer antes do fim do quarto
trimestre, segundo autoridades.
Mesmo assim, o FMI alertou as
autoridades da União Europeia
(UE) que por causa do rombo te-
rá de parar com os desembolsos
das parcelas de ajuda no fim de
setembro, disse uma pessoa en-
volvida nas discussões.

Sob suas regras, os governos
precisam ter pelo menos 12 me-
ses de financiamentos estabeleci-
dos para receber os desembolsos

do FMI sob os termos do progra-
ma de ajuda. O rombo de € 3 bi-
lhões a € 4 bilhões significa que as
necessidades de financiamento
da Grécia estão cobertas apenas
até o fim de julho de 2014.

O FMI endureceu sua posição
em relação à Grécia nos últimos
meses. Recentemente, ele admi-
tiu erros no primeiro socorro fi-
nanceiro ao país, ao mesmo
tempo em que criticou a zona
do euro por não conseguir che-
gar antes da um acordo para a
reestruturação da dívida grega.
A falta de recursos é um revés
para a Grécia justo no momento
em que ela parece dar sinais de
recuperação e de avanços nas re-
formas do setor público.

Uma alternativa a mais ajuda da
zona do euro seria Atenas adiar os
pagamentos em atraso do gover-
no, mas isso poderia frustrar a re-
cuperação econômica de um país
que já está no quinto ano de uma
recessão profunda.

A Grécia poderia emitir mais dí-
vida de curto prazo, mas isto é algo
que os credores vêm tentando evi-

tar. O novo rombo surgiu depois
que os bancos centrais nacionais,
que foram exortados pelos líderes
da zona do euro a rolar mais de
€ 3,7 bilhões em posições com bô-
nus gregos, se recusaram a fazer is-
so quando os primeiros resgates
venceram no mês passado.

Isto forçou as instituições que
estão participando do plano de
ajuda a antecipar desembolsos
que originalmente seriam dispo-
nibilizados para outros propósi-
tos mais adiante no programa.

Segundo três autoridades de
alto escalão da zona do euro, o
problema quase se agravou
quando alguns bancos centrais
se negaram a repassar os lucros
que tiveram com suas posições
em bônus gregos para o gover-
no grego, que contribuirão com
€ 2,1 bilhões para a Grécia este
ano. No entanto, as partes relu-
tantes, que incluem a França, re-
cuaram nos últimos dias, segun-
do as autoridades.

Este mês, a Grécia não conse-
guiu vender a Depa, a compa-
nhia estatal de gás natural. Ou-

tros ativos do governo estão ago-
ra enfrentando desafios pareci-
dos, segundo autoridades.

Em meio aos novos problemas
no programa grego, os ministros
das finanças da zona do euro fo-
ram forçados ontem a discutir
uma revisão do plano de ajuda fi-
nanceira ao Chipre, de € 10 bi-
lhões, após um pedido por escri-
to do presidente do país por mu-
danças na maneira como o pro-
grama reestruturou os dois
maiores bancos da ilha.

Em uma carta ao “Financial Ti-
mes”, Christos Stylianides, um
porta-voz do governo cipriota,
disse que Nicósia continua com-
prometida com os termos do
acordo de ajuda financeira, mas
sente a necessidade de levantar
questões que poderão impedir o
cumprimento das metas.

“O objetivo da intervenção do
presidente foi chamar a atenção de
nossos parceiros europeus para
questões importantes que estão
dificultando a obtenção dos obje -
tivos do acordo de ajuda”, es-
creveu Stylianides.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 maio 2013, Finanças, p. C12.




