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O aumento das tensões geopolíti-
cas na Síria e a forte queda regis-
trada pelas ações da OGX leva-
ram o Ibovespa de volta ao pata-
mar de 49 mil pontos. O principal
índice acionário da bolsa brasilei-
ra recuou 0,45%, aos 49.866 pon-
tos, em meio a um clima de aver-
são ao risco. O giro financeiro so-
mou R$ 6,72 bilhões.

Contudo,ocenáriopodeseagra-
var, dependendo do prolongamen-
to do conflito e de um possível revi-
dedospaíses aliados daSíriaaos Es-
tados Unidos.“Omovimento nega-
tivo registrado pelas bolsasde valo-
res até ontem pode se agravar de-
pendendo da resposta dos países
árabes — Irã, Iraque, Jordânia, Lí-
bia — ao ataque americano”, afir-
ma Eduardo Velho, associado sê-
nior da INVX Global Partners.

Outra preocupação envolven-
do a possível intervenção militar
ocidental na Síria é a elevação do
preço do petróleo no mercado in-
ternacional. “Apesar de a Síria
não ser uma grande produtora
da commodity, uma crise pode
trazer maiores consequências pa-
ra todo o Oriente Médio, o que
justificam os temores por parte
dos agentes, já que a região é res-
ponsável pelo bombeamento de
um terço do petróleo mundial”,
destaca Nataniel Cezimbra, che-
fe da área de análise do BB Inves-
timentos. “O grande risco para
as bolsas de valores mundo afora
é uma interrupção no forneci-
mento de petróleo aos países de-
senvolvidos”, completa Newton
Rosa, economista-chefe da SulA-
mérica Investimentos.

Em paralelo, os investidores
se desfizeram das ações da
OGX, o que as levou a registrar
forte desvalorização de 17,39%,
aos R$ 0,57. “As empresas de Ei-
ke Batista recuaram forte on-
tem e puxaram para baixo o Ibo-
vespa”, diz Pedro Paulo Silvei-
ra, diretor de gestão da Vetorial
Asset Management.

A presidente da República, Dil-
ma Rousseff, justificou a recente
altadodólarnomercadobrasilei-
ro como resultado da política
monetária dos Estados Unidos e
lembrou que o Brasil tem gran-
des reservas internacionais, que
chamoude“balanaagulha”,pa-
ra lidar com essa turbulência.

Mesmosemqualquermudan-
ça nas reservas cambiais, a divi-
sa americana encerrou o dia em
queda de 0,86%, a R$ 2,3480 na
venda, após tocar, na mínima
dasessão,emR$2,3232.Ovolu-
me de negociação na BM&F fi-
cou em US$ 1,88 bilhão.

O movimento foi descolado
do exterior,ondeadivisaameri-
canaganhou força diantedos te-
mores de ação militar dos Esta-
dos Unidos na Síria. “O que pa-
rece é que o pessoal está se des-
fazendo de posições antes de
acabaro mês”, afirmou o opera-
dor de câmbio da B&T Correto-
ra, Marcos Trabbold, para quem
o dólar ainda tem espaço para
cair um pouco mais. “Como o
mercado já sabe tudo que vai
acontecer em termos de atua-
ções do Banco Central, o pes-
soal acaba voltando atrás em al-
gumas apostas”, emendou.

O BC continuou com sua es-
tratégia de intervenções diá-
rias no mercado de câmbio.
Na manhã de ontem, foram
vendidos todos os 10 mil con-
tratos de swap cambial tradi-
cional — equivalente a venda
de dólares no mercado futuro
— com vencimento em 2 de de-
zembro de 2013. O volume fi-
nanceiro da operação foi equi-
valente a US$ 498,2 milhões.

No início da tarde, a autori-
dade monetária anunciou mais
uma atuação para hoje. O BC
ofertará 10 mil contratos de
swap cambial tradicional com
vencimento em 2 de dezembro
de 2013 entre as 9h30 e as
9h40. O resultado será conheci-
do a partir das 9h50.

Segundo o BC, o programa,
que foi anunciado na semana
passada com o potencial de
US$ 60 bilhões, tem o objetivo
de “prover hedge cambial aos

agentes econômicos e liquidez ao
mercado”,pormeio deswapscam-
biais tradicionais e leilões de linha
até, pelo menos, 31 de dezembro.

“O BC está administrando a vo-
latilidade para evitar a alta o dólar
e tentar controlar o mecanismo
de transmissão do câmbio para a
inflação. Essa vai ser a tônica até o
fim do ano”, afirma Eduardo Ve-

lho, economista-chefe da INVX
Global, para quem o nível de R$
2,40 tornou-se um teto para a divi-
sa. A expectativa é que o progra-
ma de intervenção diário realinhe
os movimentos do real com o de
moedas com perfil similar.

Entre o início deste mês e a últi-
maquinta-feira,quandooBCanun-
ciou seu plano de intervenções, o
dólar acumulava alta de 6,55% em
relação ao real. A variação espelha-
va o fortalecimento da divisa dos
EUA contra moedas de perfil seme-
lhante à brasileira, mas era mais in-
tensa: o dólar acumulava alta de
1,98% ante o dólar neozelandês,
por exemplo, e avançava 2,81% em
relação ao peso mexicano.

Nos pregões que se seguiram ao
anúncio, no entanto, o movimento
foi inverso. Entre sexta-feira e esta
sessão, o dólar ganhou 0,45% ante
o dólar neozelandês e 1,86% ante o
peso mexicano, mas perdeu 3,45%
em relação ao real. Reuters

FINANÇAS

Dilma: Brasil tem
‘bala na agulha’
para baixar dólar

São Paulo

EFE/Fernando BizerraJr

Presidentadissequealta resultadapolíticamonetária dosEUA

▲

Moeda americana tem queda de 0,86%, aos R$ 2,348 com ação

do Banco Central; novo leilão de swap está marcado para hoje

Ações de petrolífera de
Eike Batista registraram
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013/SUAGFAPDF

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAPDF, através de seu

Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados por força das disposições contidas na Instrução

n.º 041/2013 FAPDF, de 05 de agosto de 2013, publicado no DODF do dia 06 de agosto

de 2013, tornam público que realizará licitação, nos termos do Processo Administrativo

nº: 0193-000215/2013, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR

PREÇO POR ITEM, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por Preço

Unitário, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, com a

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e, ainda, com a Lei Complementar nº 123/2006

e amplitude de legislação aplicável vigente e as exigências estabelecidas neste Edital.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0193-000215/2013 FAPDF

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de

comunicação para execução das ações políticas, estratégias e ações de comunicação

da Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPDF, de acordo com as especificações contidas no

anexo I do Edital de Licitação -Termo de Referência.

FONTE DE RECURSO: 0100

PROJETO ATIVIDADE: 19.131.6205.8505 subtítulo: 6965

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Pessoa Jurídica

DATA DE ABERTURA: 10 de setembro de 2013, às 10h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO DA UASG: 926319

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima

mencionado, através do Pregoeiro e equipe de apoio.

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se

disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores

informações e esclarecimentos sobre o certame, serão prestados pelo Pregoeiro e Equipe

de Apoio, na Fundação de Apoio à Pesquisa , sito à SIA Trecho 06 Lotes 105/115, Brasília-

Distrito Federal - CEP: 71.205-060, Telefone: 61 3462.8826.

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados até a

hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Brasília-DF 28 de agosto de 2013.

EUYNDHER SANTOS DE MORAIS
Pregoeiro FAPDF

Matrícula 1.659.774-5

Ibovespa recua 0,45% e perde
patamar de 50 mil pontos em
meio aos temores com Síria e OGX

Na manhã de ontem,
foram vendidos todos
os 10 mil contratos
de swap cambial
tradicional com
vencimento em
2 de dezembro de 2013.
Volume foi de
US$ 498,2 milhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago. 2013, Finanças, p. 22.




