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O economista Nathan Blanche
acredita que a alta do dólar tra-
rá um impacto rápido na infla-
ção. Ele diz que o efeito da des-
valorização do real ocorre não
só pela sinalização da política
econômica dos EUA, mas tam-
bém pelo baixo desempenho
do fluxo cambial. “Esse fluxo
vem andando de negativo ao

positivo muito perto. É resulta-
do, na prática, do que vem
ocorrendo com o investimen-
to e da balança comercial, que
está negativa”, disse. A seguir,
trechos das entrevista:

● Qual o impacto dessa alta do
dólar na inflação?
O Brasil continua com deman-
da aquecida, pleno emprego e
renda real subindo, apesar de a
renda real em dólar ficar nega-
tiva se o câmbio continuar as-
sim. Estamos num período de
crescimento acima do PIB, pe-
lo que a gente viu da balança
comercial. Ou seja, vamos con-
tinuar importando. Não tenho
dúvida que essa pressão vá con-

tinuar. De maio para cá, a moe-
da desvalorizou 10%, o impac-
to que o BC calcula é de meio
ponto porcentual na inflação.
Portanto, ao colocar uma taxa
de meio ponto em cima de
uma expectativa de inflação en-
tre 5,8% e 6,0%, a inflação vai
para o teto da meta. Não há mi-
lagre. Um País, como o nosso,
que depende do crescimento
de poupança externa, não po-
de nem sonhar com uma políti-
ca de juros para baixo e câm-
bio para cima. Só se o governo
tivesse um superávit primário
entre 3,5% e 4%. Vou te falar
como homem de mercado, e
não como consultor: dólar é in-
flação na veia. 70% das impor-

tações são de insumos e com-
ponentes, então vai direto pa-
ra o custo de produção.

● E se o governo sinalizar uma
política monetária mais dura?
Se ele sinalizar para o mercado
um choque monetário, com
uma taxa de juro real de 3% a
4%, a política monetária se aco-
moda no médio prazo e isso vi-
ra as expectativas. E o governo
vai dar um choque de política
monetária se 2014 é ano de elei-
ção? Se ocorrer essa decisão, é

levar o Brasil em 2014 para um
crescimento zero ou negativo.
Hoje, dentro da politica atual
de elevação de juros e com o
Focus prevendo a Selic a 9%
ou 9,25% – certamente com a
inflação beirando 6,5% –, há
uma taxa de juros real muito
baixa.

● Como deve se comportar o Fed
daqui em diante?
Em relação ao dólar, nem o
Fed nem o Ben Bernanke certa-
mente vão querer que o dólar

continue se apreciando tanto,
porque isso tem um impacto
deflacionário de um lado, mas
tem uma expansão monetária
muito grande dentro dos Esta-
dos Unidos. De fato, ele vai ter
de voltar a vender papel, por-
que senão a taxa de juros vai
para o céu. Não vai poder irri-
gar o mercado como está fazen-
do agora.

● Qual a sua expectativa para o
cenário atual?
Eu não estou otimista com re-
lação à economia em 2014 ou
até no médio prazo. Eu não ve-
jo uma solução de curtíssimo
prazo. Eu vejo o governo brasi-
leiro forçado a tomar decisões
para desacelerar o ritmo da ex-
pansão fiscal e uma política
monetária mais apertada. Eu
não vejo um cenário azul para
a economia. Lá fora não vejo
um cenário em que o dólar con-
tinue a se valorizar muito. O
Bernanke não vai aguentar, e,
nesse processo, é capaz de o
câmbio voltar. Internamente,
o meu otimismo é um câmbio
de R$ 2,10 para esse ano e uma
inflação de 5,8% a 6,0%. Isso,
se forem tomadas medidas
que diminuam o consumo pú-
blico, e uma política monetá-
ria com uma taxa de juros
reais de, no mínimo, 2%.

Morgan reduz
previsão para
PIB brasileiro

Assim como o real, a cotação de
outras moedas de mercados
emergentes despencaram on-
tem frente ao dólar, enquanto
os juros dos títulos do Tesouro
dos Estados Unidos (Treasu-
ries) avançaram.

O comunicado da reunião do
Federal Reserve (o Fed, o banco
central americano) e a entrevis-
ta do presidente da instituição,
Ben Bernanke, colocaram os in-
vestidores em pânico com a
perspectiva, cada vez mais con-
creta, de menos estímulos do
banco central americano.

Assim, a fuga de mercados de
maior risco provocou uma forte
saída dos investidores dos paí-
ses emergentes.

A lira turca alcançou sua míni-
ma histórica ante o dólar on-
tem, obrigando o banco central

da Turquia a vender US$ 350 mi-
lhões no mercado doméstico pa-
ra dar sustentação à divisa.

Ao longo do dia de ontem, o
banco central da Turquia fez
seis leilões de dólares no merca-
do à vista do país. Mesmo as-
sim, a moeda local renovou a mí-
nima histórica e fechou a 1,9391
lira por dólar, em queda de 2%
frente à moeda americana. A
Bolsa de Istambul não escapou
da onda de vendas e fechou em
queda forte de quase 7% no pre-
gão de ontem.

No México, a moeda america-
na atingiu os níveis mais altos
ante o peso desde agosto do ano
passado, apesar da estreita cor-
relação econômica do México
com os Estados Unidos e da ex-
pectativa por reformas domésti-
cas no país. O peso mexicano já
recuou 12,5% frente ao dólar
nas últimas seis semanas.

Real. O real, que atingiu a míni-
ma em quatro anos ante a moe-
da americana, já caiu 17% desde
que atingiu, em março, o seu pi-
co de 2013. Na Venezuela, os
preços dos bônus do governo
são negociados em forte queda.

Na Colômbia, o peso caiu ao
menor nível frente ao dólar des-
de dezembro de 2011 logo na
abertura dos negócios de on-
tem, sendo negociado a
1.934,50 por dólar.

Operadores no mercado lo-
cal acompanham atentamente

o movimento de depreciação
da moeda colombiana à medida
que a taxa de câmbio se aproxi-
ma do importante nível psicoló-
gico de 2.000 pesos por dólar,

que não é registrado há dois
anos e meio.

Agora, o peso acumula perda
de 9% frente ao dólar em 2013,
revertendo quase toda a alta re-

gistrada no ano passado.
Segundo o Société Généra-

le, esse movimento ainda vai
piorar. “O movimento nos
mercados emergentes glo-
bais já foi bem severo, mas
ainda há dores consideráveis
pela frente”, afirmou o ban-
co. A instituição financeira
tem recomendado aos seus
clientes a venda de moedas
como o real, o rand sul-africa-
no e o baht tailandês ante o
dólar.

Emergentes. Analistas do
Goldman Sachs afirmaram
que os indícios de menor
crescimento no mundo, prin-
cipalmente na China, e a gra-
dual retirada prevista para o
programa de estímulos do
Fed à economia americana
devem provocar uma era de
desempenho ruim dos mer-
cados emergentes.

Segundo os analistas, o
principal motivador desse
movimento é a alta nos juros
dos Treasuries, os títulos do
Tesouro americano. Os paí-
ses com déficit em conta cor-
rente terão ainda mais pro-
blemas do que os demais paí-
ses. O banco Goldman Sachs
frisou, no entanto, que al-
guns países poderão se recu-
perar graças a políticas sóli-
das e a um desempenho me-
lhor do que outros emergen-
tes. / DOW JONES NEWSWIRES

Silvana Rocha

A velocidade do repasse da alta
do dólar para os preços está ca-
da vez mais alta, segundo analis-
tas. Para eles, no passado, esse
repasse costumava chegar ao
consumidor com um atraso de
um a até dois meses, já que a
indústria e o varejo trabalham
com estoques. Além disso, o im-
pacto era relativamente baixo,
porque o câmbio respondia es-
sencialmente a oscilações de
preço das commodities.

Recentemente, porém, essa
percepção mudou. Embora não
saibam precisamente qual é es-
se timing, os especialistas obser-
vam que a velocidade desse re-
passe tem sido maior quanto

mais rápido é o ritmo do ajuste
do câmbio e mais alto se torna o
preço da moeda americana. Os
motivos que sustentam a arran-
cada das cotações agora tam-
bém são outros, afirmam. Eles
citam sobretudo as perspecti-
vas de mudanças na política mo-
netária dos EUA e de desacelera-
ção do crescimento da China,
além das variações das commo-
dities em menor escala.

Por enquanto, o presidente
do Banco Central, Alexandre
Tombini, e o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, parecem
minimizar o impacto do repas-
se do câmbio para os preços na
economia. Contudo, na terça-
feira, o próprio presidente do
BC admitiu, em audiência em
comissão do Senado, que está
ocorrendo no mercado de moe-
das um período de transição
que poderá ser muito longo.

O economista Rafael Costa Li-
ma, coordenador do IPC da Fi-
pe, afirma que a política mone-
tária e cambial está confusa e

dificulta uma previsão sobre o
momento de repasse para a in-
flação. Mas ele tem certeza de
que as intervenções recentes
do BC no câmbio podem ampli-

ficar o efeito desse repasse para
a inflação. “Isso depende do
que o governo vai fazer, se conti-
nuará tentando segurar o dólar,
se vai responder com alta mais
forte do juro”, comentou.

Segundo Lima, quando o dó-
lar variou do patamar de R$ 1,60
para o de R$ 1,80, entre agosto
de 2011 e março de 2012, o repas-
se foi mais lento e com menor
peso sobre a inflação do que
quando a moeda americana pas-
sou de R$ 1,80 para R$ 2,00, o
que ocorreu entre março e maio
de 2012. “A caminhada rápida
do câmbio de R$ 2,10 para R$

2,20 tende a ter impacto sobre a
inflação, porque as commodi-
ties estão em alta e os preços de
bens manufaturados no exte-
rior também, como vários ele-
trônicos”, afirmou.

Na segunda-feira, a Funda-
ção Getúlio Vargas anunciou
que o Índice Geral de Preços -
Mercado (IGP-M) subiu 0,74%
na segunda prévia de junho,
bem acima da taxa de 0,01% re-
gistrada em igual leitura do mes-
mo indicador em maio. Ao ser
perguntado sobre os efeitos da
valorização do dólar sobre esse
resultado, o superintendente

adjunto de inflação do Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre/
FGV), Salomão Quadros, expli-
cou que algum impacto já pode
estar ocorrendo, por exemplo,
nos preços da soja.

O gerente da coordenação de
Serviços e Comércio do IBGE,
Reinaldo Pereira, alertou na se-
mana passada que, “caso a valo-
rização do dólar continue, o qua-
dro inflacionário no País vai pio-
rar e terá repercussão no comér-
cio varejista”. Ele constatou
que a alta dos preços já está in-
fluenciando o desempenho das
vendas em alguns setores.

Moedas das economias emergentes despencam

Para analistas,
velocidade de contágio
dos preços mudou
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O Banco Morgan Stanley anun-
ciou ontem ter reduzido a previ-
são do crescimento da econo-
mia brasileira para 2013 e 2014,
diante da economia americana
em aceleração, a perspectiva de
retirada dos estímulos monetá-
rios nos EUA e com a economia
chinesa em ritmo mais lento.

Segundo o banco, o Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro
deve crescer 2,5% em 2013, ante
previsão anterior de expansão
de 2,8%. Para 2014, o cenário
também piorou e a expectativa
de crescimento brasileiro caiu
de 3,4% para 3,2%. Colômbia,
México e Peru também tiveram
piora de cenário para o cresci-
mento econômico este ano.

Uma das principais razões pa-
ra o cenário menos favorável pa-
ra o Brasil e os vizinhos latino-
americanos é o quadro global
que conta com aceleração das
economias desenvolvidas e rit-
mo mais fraco dos mercados
emergentes. Para os EUA, por
exemplo, a instituição aumen-
tou a previsão de avanço do PIB
de 1,6% para 1,9% em 2013. Já a
China, por outro lado, teve a ex-
pectativa para este ano cortada
de 8,2% para 7,6%.
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Economistas dizem
que alta do dólar já dá
os primeiros sinais de
influência nos preços
e nas vendas no varejo

‘Dólar em
alta é inflação
na veia’

Nathan Blanche, sócio-fundador da Tendências Consultoria Integrada

Cenário. Câmbio deve recuar para R$ 2,10, prevê Blanche

Além do real, movimento
foi registrado ontem com
o peso do México e da
Colômbia e a lira turca, que
atingiu a mínima histórica

● Impacto

Para economista, como
70% das importações
são de componentes e
insumos, a alta vai direto
para o custo de produção

● Motivo
A forte desvalorização das
moedas das economias
emergentes foi provocada
principalmente pela perspectiva
de redução dos estímulos mone-
tários nos Estados Unidos.

“A caminhada rápida do
câmbio tende a ter impacto
sobre a inflação, porque as
commodities estão em alta e
os preços de manufaturados
no exterior também.”
Rafael Costa Lima
COORDENADOR DO IPC DA FIPE

VOLATILIDADE

Evolução do dólar No dia Evolução do Ibovespa No dia
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� Movimento das moedas e das bolsas um dia depois de o FED 
dar sinais de que os estímulos podem estar chegando ao fim
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




