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Finanças

Fonte: Mercados

Países tentam conter a depreciação
Medidas cambiais recentes tomadas pelos governos

País

Brasil

Turquia

Junho Julho Agosto

Venda de US$ 1,5 bilhões 
de swaps cambiais

Fim do IOF de 6% sobre 
investimentos estrangeiros

Programa de intervenção cambial de 
US$ 60 bi em swap e acordos de recompra

ND Venda de US$ 3,6 bilhões à vista Sequência de leilões no total de US$ 750 
milhões 

Indonésia Venda de US$ 6 bilhões 
à vista

Venda de US$ 6 bilhões à vista – Recompra de 2,6 trilhões de rupias 
em títulos do governo 
– Elevação de imposto de importação  

Índia ND – Série de Intervenções para restringir 
movimentos especulativos com a rupia
– Leilão de títulos para absorver liquidez

– BC aperta empréstimos para bancos e 
aplica limites individuais
– BC restringue importações ao 
controlar fluxo de exportação de ouro

– Anúncio de plano para reduzir défict 
em conta corrente de 3,7% do PIB
– BC reduz limite de saída de capitais 
a 100% do PL do investidor, de 400% 
anteriores

Câmbio Brasil reforça a luta contra desvalorização exagerada do real, mas sem utilizar reservas internacionais

Emergentes dão suporte a suas moedas
José de Castro e Roberta Costa
De São Paulo

Assim como em outros países
emergentes, o mercado de câmbio
brasileiro vem sofrendo com a tur-
bulência gerada pela perspectiva
de mudança na política monetária
americana, o que já levou o real a
perder quase 20% de seu valor em
pouco mais de três meses. Tanto o
Brasil quanto outros países desse
grupo têm atuado pesado para es-
tancar a sangria em suas divisas.
Mas as semelhanças param por aí.
Enquanto os bancos centrais de
países como Indonésia, Índia e Tur-
quia estão utilizando suas reservas
internacionais para aplacar a pres-
são em seus mercados cambiais, a
autoridade monetária brasileira
segue sem gastar um dólar desse
“c o l c h ã o” e tem adotado a estraté-
gia de intervir no mercado de deri-
vativos. E, ao que tudo indica, esse
continuará sendo o mecanismo de
i n t e r v e n ç ã o.

Desde maio, o BC já vendeu mais
de US$ 40 bilhões por meio de con-
tratos de swap, cuja colocação equi-
vale a uma venda de dólares no mer-
cado futuro. Apenas em dois mo-
mentos — junho e, mais recente-
mente, agosto — o BC retomou ope-
rações de linhas de dólares. Ainda
assim, os recursos deixam as reser-
vas só temporariamente, uma vez
que serão recomprados pelo BC. A
autoridade monetária brasileira po-
de injetar pelo menos mais US$ 55
bilhões via swaps até o fim do ano.

Já em países como Turquia, Indo-

nésia e Índia, as atuações dos bancos
centrais têm se concentrado nos
mercados de balcão e em outros seg-
mentos. O BC turco vem realizando
desde quinta-feira vendas diárias de
US$ 350 milhões, mas intervenções
em diferentes volumes vêm ocorren-
do desde julho. O BC da Indonésia
“queimou” mais de US$ 12 bilhões
em junho e julho das reservas atuan-
do no câmbio, além de adotar medi-
das como aumento de imposto de
importação e a elevação da taxa de
juros. A Índia restringiu importa-
ções de alguns produtos, inclusive
ouro, e decidiu reduzir o limite de
saída de capitais a 100% do patrimô-
nio líquido do investidor local, ante
percentual anterior de 400%.

Em levantamento feito em 21
economias emergentes, o Nomura
revela uma queda ponderada de
25% das ações desde que a redução
das compras de ativos pelo Fed en-
trou na pauta do mercado. As re-
servas internacionais, também
considerando esse grupo de paí-
ses, estão US$ 153 bilhões meno-
res, já levando-se em conta ajustes
de avaliação de ativos. Segundo o
estudo, essa queda do nível de re-
servas foi mais acentuada do que
durante o debate do teto da dívida
dos EUA e da crise na zona do euro
em 2011, embora não tão grande
quanto na crise financeira de 2008
ou na crise asiática, em 1997.

Dentre essas economias, a Indo-

nésia foi a que, proporcionalmen-
te, mais vendeu dólares no merca-
do. O valor desembolsado repre-
senta 23,8% do que chegaram a ser
as reservas totais do país em seu
melhor momento. O Brasil vem em
segundo lugar, vendendo o equiva-
lente a 11% de seu “c o l c h ã o” máxi -
mo de liquidez. É importante res-
saltar, contudo, que os cálculos do
Nomura consideram os volumes
de swaps cambiais tradicionais,
uma vez que não houve venda físi-
ca de dólares no mercado brasilei-
ro. Na Índia, essa relação é de 4,7%.

Para o chefe de pesquisa para
mercados emergentes nas Américas
do Nomura, Tony Volpon, faz senti-
do o BC brasileiro concentrar as

atuações no mercado futuro, uma
vez que a maior parte da liquidez es-
tá concentrada nesse segmento. “Se
há um movimento forte de valoriza-
ção do dólar, é praticamente certo
ele estar no mercado futuro”, diz. A
título de comparação, enquanto o
mercado interbancário gira, em mé-
dia, pouco menos de US$ 3 bilhões
por dia, os negócios com dólar futu-
ro na BM&F giram o equivalente a
US$ 30 bilhões diariamente.

Já nos demais países citados,
explica Volpon, o mercado de de-
rivativos é menos desenvolvido, o
que contribui para uma concen-
tração das operações no mercado
de balcão (fora de bolsa). “Quan -
do há turbulência por lá, como
agora, a reação não é como aqui,
onde o investidor vai buscar hed-
ge no futuro. Nesses outros países
há uma demanda forte por dólar
físico mesmo. Por isso as atuações
nesses mercados são mais volta-
das no segmento spot”, diz.

Para o estrategista de câmbio
para a América Latina do Scotia -
bank, Eduardo Suarez, no caso
brasileiro, o foco do BC no merca-
do de derivativos faz sentido, já
que nele efetivamente se forma o
preço do dólar. Mas Suarez consi-
dera que essa estratégia tem im-
pacto moderado e de curto prazo e
que seria mais eficiente se incluísse
a venda de dólares à vista. “O que
parece é que o BC teme passar uma
mensagem de que a situação está
pior se vender reservas. Mas esse é
um instrumento forte que poderia
aumentar a eficácia da estratégia

de intervenção”, diz o estrategista.
Na avaliação do J.P. Morgan,

apesar das pesadas intervenções
dos bancos centrais emergentes,
notadamente os citados acima, a
perspectiva para o comportamen-
to dessas moedas em relação ao
dólar segue de enfraquecimento.

A equipe de estratégia para mer-
cados emergentes do banco avalia
que as moedas de países com défi-
cits em conta corrente e “inconsis -
t ê n c i a” na resposta de política ma-
croeconômica devem continuar
sofrendo mais, destacando, princi-
palmente, as rupias da Índia e da
Indonésia e o real brasileiro.

Essa preocupação ganha rele-
vância à medida que os déficits do
setor externo já estavam relativa-
mente elevados quando a liquidez
era abundante e podem piorar
com a perspectiva de redução de
dinheiro barato do BC dos EUA.

O déficit em conta corrente do
Brasil em 12 meses saltou de 2,2% so-
bre o Produto Interno Bruto (PIB)
em julho de 2012 para 3,4% no mês
passado. Na Turquia, pelas últimas
leituras, subiu de 5,9% para 6,0% em
relação a 2012, enquanto na Indo-
nésia saltou de 2,7% para 4,4%. Na Ín-
dia, o déficit bateu recorde de 4,8%
no ano fiscal de 2012/2013.

Desde maio, quando o Fed sina-
lizou pela primeira vez a redução
dos estímulos monetários, o dólar
disparou 10,9% ante a lira turca,
13,2% ante a rupia da Indonésia e
19,1% ante a rupia da Índia. No
mesmo período, a moeda america-
na saltou 17,6% ante o real.

‘Peso do mercado futuro
acentua desvalorização’

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Daniela, da Unicamp: “Alternativa seria IOF sobre posição comprada excessiva’

De São Paulo

A professora de economia da
Unicamp Daniela Prates discor-
da da opinião de muitos analis-
tas de que o principal motivo pa-
ra o real estar se desvalorizando
mais que as outras moedas emer-
gentes é a incerteza com a políti-
ca econômica doméstica.

Segundo ela, é a grande aber-
tura do mercado brasileiro aos
investidores estrangeiros e o pe-
so excessivo do mercado de câm-
bio futuro em relação ao à vista
que acentuam a desvalorização
da moeda brasileira — uma ten-
dência que faz parte de um movi-
mento global provocado pela ex-
pectativa de mudança na política
monetária do Federal Reserve. A
melhor alternativa para conter a
intensidade da desvalorização
do câmbio, portanto, seria a im-
posição de um imposto sobre
operações financeiras (IOF) nas
posições compradas excessivas.

A seguir, os principais trechos
da entrevista ao Va l o r :

Valor: Por que a desvalorização
do real é maior que a das demais
moedas emergentes?

Daniela Prates: O principal de-
terminante é o fator externo. Os
emergentes foram os principais
beneficiados pelos estímulos do
Fed e, em um momento como esse,
essas moedas são as que mais des-
valorizam, porque o sistema mo-
netário internacional é hierárqui-
co. O Brasil foi um dos países que
mais absorveram fluxos de capi-
tais [durante o período de farta li-
quidez] e com isso, a moeda brasi-
leira se apreciou muito. Agora o
real está devolvendo grande parte
do que ganhou. Outro ponto im-
portante é que no Brasil, ao contrá-
rio do que ocorre em outros emer-
gentes, o mercado futuro de câm-
bio tem mais liquidez e profundi-
dade que o à vista, o que potencia-
liza a possibilidade de especula-
ção. O mercado é líquido e total-
mente aberto para os estrangeiros,
que têm um papel fundamental
nos movimentos do real. A posição
comprada desses investidores
cresceu muito desde junho, é por
isso o real se depreciou tanto.

Valor: O que poderia ser feito pa-
ra resolver esse problema?

Daniela: Por que não impor um
IOF sobre posições compradas ex-
cessivas? Sei que isso não é fácil de

fazer, porque não é uma medida
“market friendly” (que agrada o
mercado). Os mecanismos de ges-
tão de posições em derivativos
cambiais são instrumentos que
auxiliam a política macroeconô-
mica. Faltam em nosso arcabouço
medidas para conter os excessos
que estão contribuindo para a des-
valorização do real. A economia
brasileira continua tendo um grau
de abertura muito grande.

Valor: A centralização do câmbio
seria uma alternativa viável?

Daniela: Eu faria primeiro essas
medidas que falei. Se estou certa
de que a pressão maior é nos deri-
vativos, a centralização do câm-
bio não seria suficiente, porque
iria controlar apenas os fluxos no
mercado à vista. Acho que a me-
dida mais eficiente agora seria o
IOF sobre posições compradas
excessiva. Você não estaria fe-
chando o mercado para investi-
dores estrangeiros, mas reduzin-
do a capacidade de especulação.

Valor: O Banco Central anunciou
um programa de leilões de swap
que durará até o fim do ano. Qual a
eficácia desse instrumento?

Daniela: Essa é uma medida
“market-friendly ”, ao contrário do
IOF, que não seria bem recebido
pelo mercado porque penalizaria
os especuladores. A medida adota-
da pelo governo beneficia não

apenas os agentes que buscam
“h e d g e”, mas também os especula-
dores. Na situação atual, em que
não há um excesso de demanda
por “h e d g e”, o IOF sobre posições
compradas excessivas seria mais
eficiente em conter a alta do dólar,
pois penalizaria os especuladores
e ainda teria impacto fiscal positi-
vo, ao contrário dos swaps, que
oneram as contas públicas. O go-
verno também poderia utilizar
uma combinação das duas medi-
das, pois em geral mecanismos de
gestão de fluxos de capitais e deri-
vativos cambiais ampliam a eficá-
cia da política cambial num regi-
me de flutuação suja, ao contrário
do suposto pelos modelos ma-
croeconômicos convencionais.

Valor: A política econômica está
contribuindo para o mau humor
dos investidores com o Brasil?

Daniela: Não que essas questões
não tenham relevância, mas com
certeza não são o mais importante.
Nos momentos de aversão ao risco,
não são os fundamentos econômi-
cos que determinam o movimento
dos ativos, mas os fluxos de capi-
tais. O Brasil fica frágil e o real vul-
nerável em função da capacidade
dos estrangeiros de fazer apostas
no mercado futuro com facilidade.
Então, quando há uma desalavan-
cagem isso faz com que você acen-
tue a depreciação do real. (AO)

‘Inflação e déficit externo
alimentam pessimismo’

CLAUDIO BELLI/VALOR

Para Rossi Jr., governo deveria focar lado fiscal e contenção dos preços

Aline Oyamada
De São Paulo

Para conter a intensidade da
desvalorização do real, as autori-
dades brasileiras deveriam se focar
no controle da inflação e na recu-
peração da credibilidade fiscal, e
não em medidas de intervenção
no mercado, cujo efeito é restrito
ao curto prazo. Essa é a opinião de
José Luiz Rossi Júnior, professor do
Insper e doutor em economia pela
universidade de Yale.

Segundo o economista, o am-
plo déficit em conta corrente e a
inflação alta estão entre os pro-
blemas domésticos que têm ali-
mentado o pessimismo dos in-
vestidores com o país. “Essa con-
junção de fatores faz com que o
Brasil seja o país que mais sofre
nesse processo global”, disse Ros-
si, referindo-se ao movimento de
desvalorização das moedas
emergentes provocada pela ex-
pectativa de redução dos estímu-
los monetários do Federal Reser-
ve, o banco central americano.

A seguir, os principais trechos
da entrevista ao Va l o r :

Valor: O Banco Central (BC)
anunciou um programa de leilões
de swap que durará até o fim do
ano. Isso será suficiente para conter
a volatilidade do real?

José Luiz Rossi Júnior: Inter -
venções no mercado cambial
tendem a ter um efeito no curto-
prazo, reduzindo a volatilidade
da taxa de câmbio, mas são inca-
pazes de conter o processo. Ou
seja, quando houver uma nova
notícia ruim, o mercado voltará a
ficar nervoso e consistentemente
irá testar o BC.

Valor: O que deveria ser feito
agora?

Ro s s i : Neste momento, o BC e a
autoridade fiscal deveriam se focar
em melhorar a qualidade da polí-
tica macroeconômica brasileira,
retomando o tripé que sustentava
a economia: meta de inflação — e
não o teto da banda —, câmbio fle-
xível e superávit primário. O BC de-
ve trabalhar para conter as expec-
tativas de inflação através de seu
instrumento principal, a taxa de
juros. O governo deve se preocu-
par em retomar a credibilidade da
política fiscal. Isso é muito mais
produtivo que qualquer interven-
ção no mercado.

Valor: Por que o real tem caído

mais que as demais moedas emer-
gentes em relação ao dólar?

Ro s s i : O real está sendo o mais
prejudicado por vários fatores. Pri-
meiro, há o fato de o Brasil de ser
um mercado mais líquido, ocupar
uma posição de relevância no mer-
cado financeiro e, por isso, ser um
país que naturalmente sofre mais
em momentos como este. Mas há
também a questão doméstica. Os
países que mais sofreram são
aqueles classificados pelo merca-
do como os mais problemáticos,
que têm alto déficit em transações
correntes e inflação elevada. Essa
conjunção de fatores faz com que
o Brasil seja o país que mais sofre
nesse processo global.

Valor: A desvalorização cambial
já está sendo repassada para a in-
flação?

Ro s s i : O repasse da desvaloriza-
ção para a inflação acontece. A
questão é em qual ritmo, e isso de-
pende de como os agentes perce-
bem os choques. Se o câmbio ficar
persistentemente nesse nível mais
desvalorizado, os agentes vão re-
passar. A atuação da autoridade
monetária e do governo é que de-
terminam o ritmo desse repasse.

Valor: Há um pessimismo exage-
rado do mercado com o Brasil ou os
fundamentos da economia justifi-
cam a aversão dos investidores?

Ro s s i : Todo movimento de câm-

bio sempre é um “overshoot ”. É
normal haver, em um primeiro
momento, um “e x a g e r o”, pois a
aversão ao risco aumenta muito.
Historicamente, sempre foi assim.
Em que patamar o real vai se esta-
bilizar agora, isso ainda não está
determinado. A reação do BC e do
governo, o ritmo de desaceleração
dos estímulos do Fed e o impacto
disso no cenário global são os fato-
res que vão ditar o novo valor de
equilíbrio do câmbio.

Valor: A centralização do câmbio
seria uma alternativa viável?

Ro s s i : Não, isso é loucura. Isso
seria o pior dos mundos. O Brasil
se fecharia mais, o mercado fica-
ria mais ilíquido. Isso é voltar pa-
ra o século passado. Espero que
ninguém faça isso.

Valor: Faria sentido impor novos
controles de capital?

Ro s s i : Sempre é uma opção, mas
não é uma opção ótima. Boa parte
desse ritmo de desvalorização do
real é consequência de controles
de capitais feitos no passado para
conter uma apreciação. Hoje, não
haveria nenhum tipo de ganho [ao
impor controles] dado que esse é
um choque global. Você pode até
conter o ritmo, mas ao mesmo
tempo você vai perder credibilida-
de com o mercado. O melhor é o
BC focar na inflação e a autoridade
fiscal em ganhar credibilidade.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 ago. 2013, Finanças, p. C12.




