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Barros: 'Ajudaria se tivéssemos sinais de melhora da confiança de mercados e investidores'. - 

Patrícia Cruz/Luz 

 

Há três anos, Octavio de Barros, diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, disse 

que antes da Copa do Mundo o Brasil poderia conseguir o single A das agências de 

classificação de risco internacionais. "Hoje, faço mea culpa. As coisas caminhavam muito bem 

no período Lula e pós-FHC. Agora, o Brasil corre o risco de downgrade", comentou durante  

palestra, ontem. 

  

Hoje, o principal fator que preocupa o mercado é a taxa de câmbio depreciada. Na opinião de 

Barros, a taxa de câmbio está diretamente relacionada a uma piora na confiança dos mercados 

e investidores.  "A ação da autoridade monetária é necessária. Talvez o BC precise intervir de 

forma sistemática e diária no câmbio. O real depreciou num contexto de retirada de todos os 

controles de entrada de dólares (como o Imposto sobre Operações Financeiras) e de aumento 

da taxa básica de juros. Era para o real se valorizar", afirma Barros.  

  

Há motivos para isso, pois o País melhorou. "Está mais previsível e arrumado. A desaceleração 

atual da economia vem 70% de fora e 30% de problemas domésticos. O Produto Interno Bruto 

(PIB) potencial do planeta também caiu e o Brasil não é o patinho feio e nem o único com 

doença congênita", diz o economista, que projeta um crescimento de 2,3% para a economia 

brasileira neste ano.  

  

Na última década, segundo dados apresentados por Barros, os salários no País cresceram 

acumuladamente e nominalmente 111%, mais do que os preços de produtos dos setores 

industriais, cuja elevação acumulada foi de 14%. Com maiores salários, as empresas 

tornaram-se menos competitivas;  exemplo disso é o fraco desempenho da produção industrial 

nos últimos dois anos. "O Brasil precisa de um Plano Real II, não voltado ao combate da 

inflação, mas com um conjunto de medidas para elevar a eficiência e a produtividade", avalia.  

  

Para Barros, o Brasil se tornou vítima de seu próprio sucesso. Primeiro colocou 50 milhões de 

pessoas no mercado de consumo e 23 milhões de carros nas ruas nos últimos dez anos. Esta 

mega inclusão social agravou os gargalos da infraestrutura. "Só a demanda não atrai 

investimentos para infraestrutura, é preciso retirar as travas. Os leilões de rodovias e 

aeroportos devem ajudar a melhorar a confiança", afirma. Além disso, ele diz que a evolução 

do consumo deve passar a acompanhar o PIB porque as pessoas declaram que estão 

poupando mais. "Nunca se poupou tanto quanto agora".  

  

Na entrevista a seguir, Barros avalia o impacto para a taxa de câmbio em contexto no qual os 

Estados Unidos estão no final de sua própria crise. "A Europa está no terceiro quarto da crise, 

com previsão de crescimento de 0,5% em 2014. A China entrou no primeiro estágio de 

desaceleração porque vai se tornar um país normal", afirma.   

  

Diário do Comércio –  Vivemos uma crise de confiança? 
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Octavio de Barros – Não gosto do termo, mas reconheço que existe um problema de 

confiança que envolve não só o Brasil, mas todo o conjunto de países emergentes. 

Naturalmente o investidor de mercados emergentes fica assustado e acaba tendo um 

comportamento defensivo em relação a todo o conjunto de países emergentes. Os principais 

fundos dedicados a países emergentes estão fazendo saídas líquidas.  

  

DC – E a confiança em relação ao Brasil?  

OB – O Brasil está neste contexto internacional de aversão a emergentes e nossa moeda vem 

sofrendo bastante. Os investidores sempre têm um pé atrás com o Brasil. Quando há um 

desvio de conduta macroeconômica, o Brasil é punido sempre. E isso é curioso porque o País 

melhorou muito e está mais previsível e arrumado. Houve de fato um exagero nessa 

depreciação cambial. 

  

DC – Qual o cenário para matérias-primas e commodities com o dólar em outro 

patamar? 

OB – O cenário para matérias-primas e commodities não é alvissareiro por conta dos preços 

de produtos agrícolas, que caíram em função da supersafra global. Para commodities 

metálicas, o cenário é de desaceleração da China, o que  não ajuda muito os preços.  

  

DC – As medidas do Banco Central ajudarão a conter a alta do dólar? 

OB – O BC tem o desafio de ler e interpretar o momento para identificar o que é exagero e o 

que é fundamento. No caso da taxa de câmbio, tenho a intuição de que pelo fundamento pode 

voltar ao patamar de R$ 2,30 e se sustentar. Falo em intuição porque sobre taxa de câmbio 

não dá para ter certeza de nada. Talvez o BC precise intervir de forma sistemática e diária no 

câmbio. Ajudaria se tivéssemos sinais de melhora da confiança de mercados e investidores em 

relação ao Brasil. 

  

DC – Que sinais?  

OB  – É preciso que ocorram os leilões de rodovias, aeroportos e ferrovias. Outro sinal positivo 

seria um eventual aumento no preço da gasolina. Tudo isso poderia melhorar a confiança e 

contribuir para que a moeda brasileira não se deprecie muito. Confiança aprecia câmbio, 

valoriza a moeda.  

  

DC – Outro sinal viria do lado fiscal? 

OB – Seria interessante que houvesse algum sinal mais forte de aumento do superávit 

primário sem mecanismos contábeis, de maneira que o mercado perceba que não há risco de 

deterioração da relação dívida/PIB. O mercado gostaria de ter certeza de que não haverá 

nenhuma surpresa no futuro do ponto de vista fiscal.  

  

DC – Na sua opinião como está a relação dívida/PIB? 

OB – Está bem. A dívida bruta piorou um pouco em proporção ao PIB, mas está longe de ser 

um percentual preocupante como observamos nos países desenvolvidos. O Brasil não tem 

problema de solvência. O grande desafio é recuperar um pouco nossa bela história de 

responsabilidade fiscal dos últimos 15 anos, para que não sofresse nenhum tipo de arranhão.  

  

DC – O senhor  é contra um choque de juros neste momento? 

OB – Um choque de juros poderia gerar mais volatilidade. Nossa previsão é que o juro se 

manterá em um dígito neste ano, mas não digo que é impossível o BC elevar a taxa além dos 

dois dígitos. A decisão  dependerá muito do pass-through (repasse da taxa de câmbio para a 

inflação). Por isso, temos de ficar atentos. Por enquanto, os dados do IPCA-15 de hoje (ontem) 

sugerem um movimento de preços sensíveis ao câmbio, mas nada muito dramático. Temos 

que lembrar que um aperto de juros pode levar a maior frustração em relação à atividade. 

Ajuda a inflação e talvez seja até necessário, mas levaria a um PIB bem mais baixo do que 

estamos projetando e também à uma taxa de desemprego maior. Qualquer PIB abaixo de 2% 

pode elevar a taxa de desemprego no Brasil de forma razoável. É um dilema do BC, pressão 

inflacionária com atividade fraca. E tudo em um momento complexo, porque 2014 é ano 

eleitoral, de muito debate e volatilidade inerente ao período. Seria bom que o BC não 

precisasse ter de fazer nenhum ciclo de aperto adicional em 2014.  
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DC – Até quando vamos conviver com tanta volatilidade na taxa de câmbio? 

OB – Não tem como saber. Mas no dia 18 de setembro haverá nova reunião do Fed [Federal 

Reserve, o banco central norte-americano]. Na minha opinião o Bernanke [Ben Bernanke, 

presidente do Fed] não tem interesse em aumentar taxas de juros de longo prazo nos Estados 

Unidos, em função do setor hipotecário e pelo risco de minar a atividade econômica que, por 

mais alvissareira que seja, ainda é incipiente.  

  

DC – O dólar alto ajudará a balança comercial? 

OB – No curto prazo não ajuda muito porque a demanda global está fraca e os produtos que 

exportamos – matérias-primas e commodities – não têm um cenário mais positivo. No setor de 

manufaturados, leva certo tempo para ver o benefício da capacidade competitiva. Mas isso vai 

chegar. Do ponto de vista da balança comercial, o dólar em outro patamar ajuda mais na 

redução das importações do que no aumento das exportações. E no déficit de transações 

correntes ajuda nas remessas de lucro, que são geradas em reais e tem valor menor quando 

expressas em dólar. Outra conta, a das viagens deve melhorar porque o dólar alto inibe os 

gastos. Assim, o déficit de transações correntes pode melhorar bastante pelo lado da conta de 

serviços e nem tanto pelo lado da conta da balança comercial. 

 

 
Na corrida do dólar, BC fica atrás. 
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A moeda americana fechou a R$ 2,451 na venda, o maior nível de desde 9 de dezembro de 

2008, auge da crise internacional, quando ficou em R$ 2,473. - Mauricio Lima/AFP 

 

Mesmo com forte atuação do Banco Central no mercado, o dólar avançou ontem 2,38% ante o 

real e  fechou a R$ 2,451 na venda. É o maior nível de fechamento desde 9 de dezembro de 

2008, auge da crise internacional,  quando ficou em R$ 2,473. O movimento de alta aconteceu 

apesar de dois leilões de swap cambial tradicional, equivalentes a venda futura de dólares, 

feitos pelo BC, que anunciou mais dois para hoje – um de swap cambial e outro de linha. 

  

O dia foi de forte movimento especulativo, após investidores interpretarem a ata da última 

reunião  do Federal Reserve como sinal de que a redução do estímulo nos Estados Unidos está 

próxima. Devido à situação, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini cancelou 

viagem que faria esta semana para os Estados Unidos, informou sua assessoria. Lá, ele 

participaria de um evento promovido pelo Federal Reserve Bank de Kansas City.  O encontro, 

contudo, já estava esvaziado, desde que o presidente  do Fed, Ben Bernanke, decidiu não 

comparecer. 

  

Nenhum avanço na reunião do Federal Reserve 

  

Na ata da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc ) – que decide sobre os rumos da 

política monetária norte-americana –  realizada nos dias 30 e 31 de julho, o Federal Reserve 

(banco central)  não deu sinais claros sobre quando começará a reduzir as compras mensais 

de US$ 85 bilhões em bônus. 
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O documento mostra que os integrantes  do comitê estão divididos e hesitantes. Dos 

participantes da reunião, 19 no total, 12 com direito a voto, "uns poucos" são favoráveis ao 

início imediato da redução e  "uns poucos" pedem mais cautela.  

  

Os participantes disseram acreditar que o crescimento vai acelerar "bastante" no segundo 

trimestre e fortalecer-se ainda mais em 2014. Também apresentaram uma variedade de 

opiniões sobre o grau de melhora no mercado de mão de obra e sobre a probabilidade de que 

a inflação, que tem estado em torno de 1%, volte logo para a meta de 2%.  

  

Consta ainda da ata que o Federal Reserve,  está avaliando uma nova ferramenta para ajudá-

lo a enxugar o sistema bancário e manter as taxas de juros de curto prazo no nível almejado. 

Funcionaria assim: o Fed vende um título do Tesouro dos EUA a um operador primário ou a um 

grande fundo e o recompra no dia seguinte. A transação retira temporariamente dinheiro do 

sistema bancário, enquanto o operador ou o fundo recebe os juros sobre a transação. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 22 ago. 2013. Economia, p. 15. 
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