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Câmbio Moeda americana ganha valor ante divisas de emergentes

Dólar bate nova máxima
em mais de quatro anos

GIANLUCA COLLA/BLOOMBERG

Com a chegada de Carney ao BC, mudança já era esperada na política monetária

José de Castro
De São Paulo

O dólar comercial voltou a re-
gistrar firme alta ontem e cravou
nova máxima em mais de quatro
anos ante o real. O movimento,
consolidado durante o período da
tarde, replicou o que se observou
no mercado internacional, com a
moeda americana ganhando valor
ante outras divisas emergentes.
Parte dos agentes também recom-
pôs suas posições em dólar, após a
queda que se viu pela manhã.

No fechamento, o dólar co-
mercial subiu 0,65%, a R$ 2,314,
renovando o maior patamar de
encerramento desde 31 de mar-
ço de 2009, dia em que terminou
cotado a R$ 2,318.

A incerteza com o cenário do-
méstico e com o rumo da política
monetária americana levou o Cre -
dit Suisse a piorar sua previsão pa-
ra o real em relação à moeda ame-
ricana. O banco suíço prevê agora
que a taxa de câmbio brasileira ter-
mine este ano em R$ 2,30 por dó-
lar, ante estimativa anterior de R$
2,10, e encerre 2014 cotada a R$
2,40 (previsão anterior de R$ 2,20).

“Reconhecemos que é impos-
sível descartar a possibilidade de
um real mais depreciado caso o

processo de eliminação do
‘quantitative easing’ seja acelera-
d o”, afirma em relatório a equipe
de pesquisa do banco, chefiada
por Nilson Teixeira.

Os dados sobre o fluxo cambial
divulgados pelo Banco Central não
chegaram a interferir nos preços.
Os números mostraram uma recu-
peração das entradas de recursos
na semana passada. Essa melhora
foi proporcionada pelas operações
comerciais, com os exportadores
aproveitando a alta do dólar para
fechar parte dos contratos de câm-
bio. A conta financeira, por outro
lado, deu sinais de fraqueza, num
movimento que sugere uma in-
consistência das entradas, em
meio à piora constante na perspec-
tiva para a economia.

A despeito do cenário ainda
envolto de incertezas, a visão ge-
ral de profissionais consultados é
de que o fluxo cambial tende a
melhorar nos próximos meses.
No entanto, a expectativa não in-
clui saldos mensais robustos, da-
da a volatilidade que tende a per-
manecer nos mercados financei-
ros em geral.

Entre os dias 29 de julho e 2
de agosto, o fluxo cambial geral
ficou positivo em US$ 1,106 bi-
lhão, duas vezes e meia o saldo
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positivo apurado na semana an-
terior (US$ 440 milhões).

Esse desempenho decorreu de
ingressos de US$ 1,55 bilhão pe-
la conta comercial. Na semana
anterior, essa conta havia regis-
trado déficit de US$ 949 mi-
lhões. Já do lado financeiro,
houve saldo negativo de US$
444 milhões, em comparação a
um superávit de US$ 1,389 bi-
lhão na semana anterior.

Em julho, o fluxo cambial fi-
cou negativo em US$ 1,447 bi-
lhão. Esse déficit é menor que o
registrado em junho (-US$ 2,636
bilhões), mas pior que o registra-
do um ano antes, quando houve
superávit de US$ 942 milhões.

O diretor de câmbio do Banco
Pa u l i s t a , Tarcísio Rodrigues, afir-
ma que, depois que a moeda
americana bateu R$ 2,30, na se-
mana passada, muitas empresas
começaram a intensificar o fe-
chamento de contratos de ex-
portação, apressando-se para
garantir um ganho entre 9% e
12%, já que trabalhavam com
um dólar na faixa entre R$ 2,05 e
R$ 2,10 no início do ano.

“Na dúvida e antes que o go-
verno anuncie alguma medida
para baixar o dólar, as exporta-
doras estão fechando contratos

com a moeda por volta de R$
2,30. Isso deve continuar pelo
menos neste mês”, diz.

Do lado da conta financeira,
Rodrigues vê um cenário mais
cauteloso. “Tem entrado dinhei-
ro para renda fixa, mas esse mo-
vimento não deve continuar no
mesmo ritmo nos próximos me-
ses, ainda mais se os Estados
Unidos concretizarem a redução
das compras de ativos por lá”,
afirma o executivo.

No balanço desses fatores, o
fluxo deve permanecer ligeira-
mente positivo e dar “f o l g a” para
os bancos, que não precisariam,
dessa forma, tomar linhas exter-
nas para suprir a necessidade de
dólares de seus clientes. Esse ce-
nário também reduziria uma
eventual necessidade de o Banco
Central ofertar dólares à vista.

Levando-se em conta o fluxo
dos dois primeiros dias de agos-
to, que foi positivo em US$ 509
milhões, é possível estimar que
os bancos terminaram a semana
passada com posições compra-
das em dólar à vista de US$
2,184 bilhões. O número repre-
senta uma melhora em relação
ao estoque de US$ 1,675 bilhão
com o qual os bancos fecharam
o mês de julho.

BC do Reino Unido
atrela rumo do
juro a desemprego
Roberta Costa
De São Paulo

O Banco da Inglaterra, em uma
inovação histórica, introduziu
uma “orientação para o futuro”
da política monetária nos mol-
des do Fed (o banco central ame-
ricano). Significa que, a partir de
agora, a condução da política es-
tará atrelada à performance da
economia — traduzida no com-
portamento do mercado de tra-
balho — e não estritamente ao re-
gime de metas de inflação.

Essa novidade era esperada des-
de a sugestão feita pelo ministro
das Finanças, George Osborne, na
apresentação do orçamento de
2013 em março, de que esse tema
fosse discutido no relatório de in-
flação, publicado ontem. Naquele
momento, já se tinha certo o nome
de Mark Carney como sucessor de
Mervyn King na presidência do
Banco da Inglaterra (o BC britâni-
co). Carney, quando presidente do
BC do Canadá, introduziu por lá a
“orientação para o futuro” (conhe -
cida por “forward guidance”), em-
bora em outro formato.

O objetivo do Banco da Inglater-
ra, segundo o relatório, é “no míni-
mo manter a atual postura alta-
mente acomodatícia da política
monetária até que a ociosidade na
economia tenha sido substancial-
mente reduzida, desde que esta
não implique riscos materiais,
quer a estabilidade de preços ou
estabilidade financeira”. Para isso,
se comprometeu em deixar os ju-
ros em níveis baixíssimos até que a
taxa de desemprego caia a 7%, dos
atuais 7,8%, o que, na visão do BC,
não aconteceria até pelo menos o
terceiro trimestre de 2016.

A grande diferença em relação
ao Fed (que tem parâmetro de 6,5%
para o desemprego) é que haverá
três situações em que a orientação
deixaria de ter efeito: 1) se a previ-
são da inflação em 18 a 24 meses à
frente for 0,5 ponto percentual ou
mais acima da meta de 2%; 2) se as
expectativas de inflação de médio
prazo não permanecerem sufi-
cientemente bem ancoradas; e 3)
se o comitê de política financeira
julgar que a orientação da política
monetária — os juros ultrabaixos
— representa ameaça significativa
para a estabilidade financeira.

Outro ponto importante a ser
destacado é que a “o r i e n t a ç ã o” se
aplica tanto ao início da alta de ju-
ros quanto às compras de ativos,
cujo estoque é de 375 bilhões de li-
bras. O comitê se disse pronto para

expandir o programa de compras
enquanto o desemprego perma-
necer acima de 7%. Da mesma for-
ma, não há a intenção de reduzir o
estoque de ativos no programa
diante de um cenário de desem-
prego acima de 7%, já que os títulos
vincendos são reinvestidos.

Em analogia ao similar ameri-
cano, houve a ênfase que este ní-
vel de taxa de desemprego é um
parâmetro, não um gatilho auto-
mático para a alta de juros, exata-
mente o mesmo alerta do Fed.

A questão mais sensível daqui
para frente, tal como no caso do
Fed, será a comunicação. Especial-
mente porque a economia britâni-
ca tem dado sinais de recuperação.
A projeção central do Comitê de
Política Monetária é de crescimen-
to real do PIB de 1,5% em 2013,
2,7% em 2014 e 2,5% em 2015 —
mais otimistas que o mercado.

O Citi lembra que o FMI e o
OBR (escritório de orçamento do
Reino Unido) não esperam que a
taxa de desemprego caia até 7%
antes de 2017 e, mesmo conside-
rando que o BC não é “o b r i g a d o”
a elevar o juro quando isso ocor-
rer, é nesse período que o banco
aposta na reversão da política.

Uma questão importante colo-
cada pelos analistas é justamente a
interpretação dos indicadores eco-
nômicos. Basta lembrar a dificul-
dade do Fed em ancorar as expec-
tativas do mercado desde que
anunciou a intenção de reduzir
seu programa de compras.

O BNP destaca que colocar ênfa-
se em um dado que está sujeito a
uma série de distorções e de com-
plicações, como o desempenho da
produtividade e participação no
mercado de trabalho, pode levar o
BC a voltar ao tema a fim de escla-
recer como se interpreta os dados
— assim como o Fed teve de fazer
nas últimas reuniões e entrevistas.

Lá, o BC britânico diz que há
dois efeitos opostos sobre os juros
de longo prazo das “gilts” (títulos
do Tesouro britânico): de um lado
a redução das expectativas sobre a
mudança da taxa de juros no curto
prazo e um estreitamento dos prê-
mios causará a queda das taxas
longas. Por outro, se a orientação
reforça as expectativas de recupe-
ração, as taxas longas podem au-
mentar. “O efeito global sobre os
yields [retornos] de longo prazo
dependerá do equilíbrio entre es-
ses dois fatores.” A dependência
das ações dos bancos centrais à
resposta da economia é cada vez
maior no mundo desenvolvido.
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Incertezas futuras pressionam taxas mais longas
Antonio Perez e Lucinda Pinto
De São Paulo

A instabilidade marcou os ne-
gócios ontem no mercado de ju-
ros futuros da BM&F. Em uma
sessão de idas e vindas, os princi-
pais contratos futuros de Depósi-
to Interfinanceiro (DI) termina-
ram o dia em direções opostas.
Enquanto os papéis com prazos
longos, mais ligados à percepção
de risco, subiram, os contratos
com vencimentos mais curtos fe-
charam em leve queda, com arre-
fecimento da inflação.

Reflexo das expectativas para
os próximos passos do ciclo de
aperto monetário, o contrato
com vencimento em janeiro de
2014 recuou e deixou a casa de
8,90% após quatro pregões. O
contrato fechou a 8,89% (ante

8,91% anteontem). O alívio veio
na esteira da divulgação do IPCA
de julho, com variação de apenas
0,03%. No nível atual, o DI de ja-
neiro de 2014 reflete a expectati-
va de mais três elevações da taxa

básica Selic neste ano — 0,50
ponto percentual no encontro
do Comitê de Política Monetária
(Copom) em agosto, 0,25 ponto
em outubro e 0,25 ponto em no-
vembro. Isso levaria a Selic, hoje

em 8,50%, para 9,50% ao ano.
Segundo operadores e estrate-

gistas, o contrato DI poderia ter
recuado mais não fosse a alta do
dólar, que fechou na casa de R$
2,31. Há preocupações com o re-
passe do câmbio para os preços.

Entre os contratos mais longos,
houve mais oscilação. Com míni-
ma de 10,77% e máxima de
10,89%, o DI com vencimento em
janeiro de 2017 fechou a 10,87%
(ante 10,80%). “Esse movimento
está alinhado com um cenário
mais complexo em termos de
crescimento, câmbio e risco infla-
cionário, quadro que pode afetar
as decisões de investimentos nos
próximos anos”, afirma o estrate-
gista do BNP Paribas, Diego Do-
nadio. “Nesse ambiente, o investi-
dor acaba elevando o prêmio de
risco nos contratos mais longos.”

Ibovespa pode sofrer correção com lucro fraco da Vale
Aline Cury Zampieri e Téo Takar
De São Paulo

A bolsa brasileira deve iniciar a
quinta-feira ajustando-se ao resul-
tado da Va l e , divulgado ontem à
noite, após o fechamento do mer-
cado. A mineradora apresentou lu-
cro líquido de R$ 832 milhões no
segundo trimestre, 84% menor
que o apurado no mesmo período
do ano passado e bem abaixo da
estimativa média de R$ 4,3 bilhões
dos analistas ouvidos pelo Va l o r .

Ontem, as ações PNA da Vale
fecharam em alta de 2,5%, cota-
das a R$ 29,06, embaladas pela
expectativa do balanço. Analistas
acreditavam que a forte oscilação
do dólar no trimestre engordasse
as receitas da mineradora. No en-
tanto, a variação cambial sobre as
dívidas da companhia gerou um
efeito negativo de R$ 4,1 bilhões
na última linha do balanço.

Apesar da alta expressiva de Va-
le, e também de CSN (3,39%) e B2W
(7,13%), a bolsa brasileira não defi-

niu tendência ontem variou ape-
nas 500 pontos entre a máxima e a
mínima do dia. O Ibovespa encer-
rou com leve alta de 0,05%, aos
47.446 pontos. O volume somou
R$ 5,988 bilhões, mantendo a fra-
queza vista ao longo de julho e co-
meço de agosto por conta das fé-
rias de verão no hemisfério norte.

O mercado também seguiu mo-
nitorando os discursos de mem-
bros do Federal Reserve (Fed, ban-
co central americano) sobre a pos-
sibilidade de início da redução dos
estímulos à economia. A presiden-
te do Fed de Cleveland, Sandra Pia-
nalto, disse ontem que o mercado
de trabalho americano está mais
forte do que ela esperava, mas
também ponderou que há um lon-
go caminho para a recuperação to-
tal do emprego nos EUA.

Pianalto, que neste ano não
tem direito a voto no comitê de
política monetária do Fed, não
quis dizer quando acredita que
ocorrerá a primeira redução no
programa de compra de bônus

da instituição. Ela disse apenas
que o programa de estímulos de-
ve ser reduzido se o mercado de
trabalho se mantiver no rumo
atual. Charles Plosser, do Fed de
Filadélfia, acabou não dando de-
clarações porque o evento no
qual participaria em Washing-
ton foi cancelado.

Ainda nos EUA, o Fed informou
que o crédito ao consumidor no
país subiu em US$ 13,82 bilhões
em junho, para US$ 2,847 trilhões,
com ajustes sazonais. O dado, no
entanto, não mexeu com os merca-
dos. O índice Dow Jones teve que-
da de 0,31%, para 15.471 pontos; o
Nasdaq recuou 0,32%, para 3.645
pontos; e o S&P 500 cedeu 0,38%,
para 1.691 pontos. No âmbito cor-
porativo, Bank of America caiu
0,8% após o governo acusar o ban-
co de prejudicar investidores ao
vender US$ 850 milhões em ativos
lastreados em hipotecas.

Voltando ao Brasil, as ações do
grupo ‘X’ ficaram na ponta negati-
va do Ibovespa: OGX (-6,89%),

MMX (-6,35%) e LLX (-3,29%). Os
papéis sentiram a repercussão da
reportagem do “Financial Times”,
que afirmou que o império de Eike
Batista está “i m p l o d i n d o”.

Na ponta positiva, CSN avançou
no embalo do seu balanço trimes-
tral. A siderúrgica saiu de prejuízo
para lucro de R$ 494,5 milhões,
bem acima das projeções dos ana-
listas, que esperavam prejuízo de
R$ 45 milhões no período.

Fora do Ibovespa, Magazine Lui-
za (28,88%) brilhou por conta de
uma combinação de balanço aci-
ma do esperado com redução de
posições vendidas no papel. O lu-
cro da varejista cresceu 149% no se-
gundo trimestre, para R$ 54,6 mi-
lhões. O resultado contou com um
ganho extra de R$ 65,3 milhões pe-
la venda de fatia de 76,7% de um
centro de distribuição.
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