
O discurso do presidente do
banco central americano sobre a
redução do programa de afrouxa-
mento monetário nos Estados
Unidos foi o estopim para uma no-
va escalada dos prêmios exigidos
pelos investidores deterem títu-
los do Tesouro com vencimento
de 10 anos. Segundo levantamen-
to da Thomson Reuters Eikon a
pedido do Brasil Econômico, em
21 de maio (dia anterior às decla-
rações de Ben Bernanke), os ren-
dimentos cobrados (yields) pelos
papéis americano e brasileiro
eram de 1,93% e 10,06%, respec-
tivamente. Ontem, atigiram
2,97% e 11,95% — maior patamar
desde setembro de 2011. A tendên-
cia, segundo especialistas, é que
a trajetória do retorno continue
ascendente.

Dentre os BRICS (acrônimo pa-
ra Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul), a letra “B” é a que
apresenta o maior yield tanto pelo
cenário externo quanto pela situa-
ção doméstica. Para se ter ideia,
no dia 15 de setembro, quando o
Lehman Brothers quebrou, o ren-
dimento cobrado dos emergentes
atingiu o degrau mais elevado dos
últimos cinco anos. Na ocasião, o
retorno da Rússia era de 8,22%,
da Índia chegava a 8,15%, China,

a 4,14%, e África, 9,02%. O Brasil
alcançou 14,07% (e os Estados
Unidos, 3,39%). Agora, os pares
dos BRICS chegaram a 7,69%,
8,63%, 4,08% e 8,09%.

“O yield do Brasil reflete uma
perspectiva de mudança no cená-
rio internacional e um componen-
te de percepção do risco domésti-

co. O país continua com cresci-
mento moderado, inflação alta e
déficit em conta corrente crescen-
te, além da deterioração na trans-
parência da política fiscal. Sem fa-
lar do excesso de intervencionis-
mo no setor privado e a falta de re-
formas estruturais.Por isso, exi-
gem maior prêmio de risco”, co-

menta Luciano Rostagno, estrate-
gista-chefe do Mizuho do Brasil.
“A tendência está dada. A alta veio
para ficar até que o FED mexa nas
taxas de juros do país.”

Alex Agostini, economista-
chefe da Austin Rating, explica
que o maior prêmio também se de-
ve ao volume de transações em re-

lação a outros países. “Se compa-
rado com outros BRICS, o nível de
democracia é maior. Tanto é que
foi um dos países que mais sofreu
com a saída de capitais”, comen-
ta. Marcelo Kfoury, chefe do de-
partamento econômico do Citi,
lembra, porém, que, neste mês, o
real foi a moeda dos países emer-
gentes que mais se apreciou. “Su-
biu cerca de 4%, mostrando que a
vulnerabilidade do Brasil não é
tão grande assim e que as interven-
ções do Banco Central têm funcio-
nado”, afirma.

Até então, a credibilidade da
moeda brasileira tinha sido posta
em xeque. Estrategistas do Mor-
gan Stanley colocaram o real entre
as cinco mais frágeis, ao lado do
rand da África do Sul, rúpia da Ín-
dia, rupia da Indonésia e lira da
Turquia. Ricardo Torres, sócio na
Norfolk Advisors, lembra que os
maiores detentores de títulos ame-
ricanos são exatamente os bancos
centrais dos BRICS. “A gente está
num momento sensível de merca-
do financeiro e deve se agravar.
Há a possibilidade de guerra con-
tra a Síria, revisão do portfólio dos
fundos com a volta das férias do he-
misfério norte e possibilidade do
corte de injeção de liquidez (redu-
ção do quantitative easing)”, diz.
“O mercado está se preparando pa-
ra setembro difícil: volatilidade
das bolsas e do câmbio e aumento
dos yields”, completa.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Finanças, p. 22.
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