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Câmbio Mas analistas advertem que fortalecimento recente das divisas não representa mudança de tendência

Real lidera correção entre emergentes
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Lombardi, do Standard Chartered: real pode sofrer mais volatilidade no curto prazo

Silvia Rosa
De São Paulo

A melhora para as perspectivas
de crescimento da China e a expec-
tativa em torno da possibilidade
de uma redução mais moderada
dos estímulos monetários do Fed
(banco central dos EUA) ser anun-
ciada na próxima semana têm co-
laborado para reduzir a aversão a
risco, com impacto nas moedas de
emergentes. Nesse cenário, o real,
que foi uma das divisas que mais se
desvalorizaram até o mês de agos-
to, tem se destacado no movimen-
to de correção, ao lado da rupia in-
diana e do dólar australiano.

No entanto, apesar da recupera-
ção, analistas dizem que o recente
movimento de alta das moedas
emergentes é mais uma redução
de exposição a risco com a dimi-
nuição das posições em dólar após
dados fracos do mercado de traba-
lho americano, do que uma rever-
são de tendência que mostre um
retorno das apostas nessas divisas.

Desde o anúncio pelo BC brasi-
leiro, em 22 de agosto, do progra-
ma de injeção diária de liquidez no
mercado de câmbio, que pode
chegar a US$ 60 bilhões até o fim
do ano, o real apresenta a maior
valorização em relação ao dólar,
comparado com 14 das principais
moedas de mercados emergentes.
No período, até o dia 10, o dólar
acumulou queda de 6,17% em rela-
ção ao real, enquanto caiu 2,92%
frente ao dólar australiano, e 1,23%
em relação à rupia indiana, segun-
do dados do Investing.com.

“O real está tendo uma recupe-

ração mais forte porque vinha
apresentando uma das piores per-
formances”, afirma Italo Lombar-
di, economista para a América La-
tina do Standard Chartered Bank.

Para o estrategista de mercados
emergentes do Brown Brothers
Harriman & Co em Londres, Ilan
Solot, ainda é cedo para afirmar
que há um aumento de fluxo de in-
vestimento para moedas emer-
gentes. “Estamos vendo mais os in-
vestidores cobrindo posições ven-
didas em moedas emergentes que
um retorno do fluxo para esses ati-
v o s .” Para Solot, o teto para o dólar
em relação ao real já foi atingido
quando a moeda americana che-
gou a ultrapassar o patamar de
R$ 2,45 em agosto. “Acho que o real
vai ficar nesse patamar de R$ 2,30.”

Com o fortalecimento da expec-
tativa, após maio, de que viria em
breve uma redução da injeção de
liquidez pelo BC dos EUA, as moe-
das de países com maior vulnera-
bilidade das contas externas, co-
mo Turquia, Índia e Brasil, foram as
mais penalizadas pelos investido-
res. Isso obrigou os bancos centrais
desses países a intervirem no mer-
cado de câmbio para tentar con-
trolar uma desvalorização mais
acentuada dessas divisas.

Para ajudar na atração de capi-
tais de curto prazo e conter a infla-
ção, os bancos centrais de Brasil e
Indonésia elevaram suas taxas bá-
sicas de juros para 9% e 7%, respec-
tivamente. Desde o início do pro-
grama de venda diária de dólares,
em 22 de agosto, o BC brasileiro já
vendeu US$ 9 bilhões em contratos
de swap (que equivalem a uma
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venda de dólar no mercado futu-
ro). Além disso, a autoridade mo-
netária já ofertou mais US$ 5,11 bi-
lhões em linhas de dólar com com-
promisso de recompra.

Para o economista do Standard
Chartered Bank, o real ainda pode
enfrentar novas volatilidades no
curto prazo e mesmo novas desva-
lorizações até o final do terceiro
trimestre, em resposta aos próxi-
mos passos do Fed, devendo encer-
rar o ano em R$ 2,35.

Os últimos dados do mercado
de trabalho nos EUA, divulgados
na sexta-feira, vieram abaixo da
previsão dos analistas e ajudaram
a reforçar a visão de que o Fed ado-
tará uma postura mais cautelosa
na redução das compras mensais
de títulos, que hoje somam US$ 85
bilhões por mês, que pode come-
çar, segundo parte dos analistas,
na próxima reunião de política
monetária, nos dias 17 e 18. “Hou -
ve uma melhora de humor, mas
ainda é cedo para falar que os in-
vestidores estão assumindo posi-
ções compradas em moedas emer-
gentes”, diz Lombardi.

Os analistas destacam, no en-
tanto, que qualquer notícia mais
positiva sobre a economia ameri-
cana, rumores sobre a mudança na
presidência do Fed ou um aumen-
to da tensão em relação a uma in-
vasão militar na Síria por parte dos
EUA podem gerar novas volatilida-
des para o mercado de moedas.

O diretor de mercados emer-
gentes e estratégia do Citibank em
Londres, Luis Costa, diz que o real
pode ter uma performance relati-
va melhor no curto prazo em rela-

ção às moedas do grupo de países
mais vulneráveis à mudança da
política monetária do Fed, como
Índia, Indonésia e Turquia, dada a
posição mais confortável das re-
servas internacionais brasileiras,
de US$ 373,404 bilhões. “O real po-
de até chegar a ser negociado a ní-
vel mais baixo que o atual em rela-
ção ao dólar no curto prazo, mas
ainda há muitas dúvidas em rela-
ção à condução da política mone-
tária e a comunicação do governo
que afetam o preço dos ativos.”

Solot, do Brown Brothers, está
com uma recomendação “n e u t r a”
para esse grupo de moedas. “Prefe -
rimos moedas de países com défi-
cit em conta corrente menor.”

Ontem, o dólar fechou em
queda de 0,09%, a R$ 2,28, acom-
panhando a desvalorização da
moeda americana no exterior,
com a redução dos temores de
um ataque militar à Síria.

A queda da moeda americana se
acentuou ontem após o resultado
de leilão promovido pelo Tesouro
Nacional, que não aceitou nenhu-
ma proposta de troca de títulos in-
dexados à inflação por Notas do
Tesouro Nacional - Série A (NTN-
A), títulos públicos federais atrela-
dos ao câmbio. O Tesouro rejeitou
a proposta de troca de 1.313.300
em títulos, que equivalem a uma
oferta de R$ 3,098 bilhões. Segun-
do operadores, um investidor ins-
titucional havia comprado dólares
no mercado futuro esperando ven-
der as NTN-A para o Tesouro. De-
pois do fracasso da aposta, des-
montou as posições.

(Colaborou José de Castro)
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Antonio Perez e Lucinda Pinto
De São Paulo

Longe do vaivém intenso das
últimas semanas, o mercado de
juros futuros da BM&F trabalhou
em marcha lenta nos últimos
dias. Ontem, em mais um pregão
de volume reduzido, as taxas dos
principais contratos futuros de
Depósito Interfinanceiro (DI) en-
cerraram o dia em ligeira alta.

Entre os contratos com venci-
mento mais distante, ligados à
percepção do risco, o DI para ja-
neiro de 2017 fechou a 11,57%
(ante 11,55% na sessão anterior).
O contrato até ensaiou uma esca-
lada pela manhã e atingiu
11,64%, quando o dólar furou o
teto de R$ 2,30, mas recuou à tar-
de junto com a perda de força da
moeda americana e dos retornos
(yields) dos títulos do tesouro
americano (Treasuries). Com má-
xima de 10,41%, o DI com venci-
mento em janeiro de 2015 fechou
a 10,36% (ante 10,32% da véspe-
ra). Foram negociados 246,48 mil

contratos, bem abaixo da média
diária da semana passada, supe-
rior a 380 mil contratos.

Embora a liquidez reduzida ti-
re representatividade dos movi-
mentos, o fato de as taxas subi-
rem em dia de queda do dólar e
menor aversão ao risco, indica
que os juros futuros continuam
com viés de alta.

O mercado pode se agitar hoje
com a divulgação das vendas no
varejo em julho, mês marcado
pelo tombo da produção indus-
trial e pela retração da confiança
de empresários e consumidores.
Segundo a média de 14 consulto-
rias e instituições financeiras ou-
vidas pelo Valor Data, as vendas
no varejo restrito (sem contar
veículos e material de constru-
ção) devem ter subido 0,3% de ju-
nho para julho. Um resultado
distante do esperado pode me-
xer com as expectativas para a in-
flação, dado o debate sobre a in-
tensidade do repasse da depre-
ciação do real para os preços nos
próximos meses.

Após ajuste, bolsa ainda sobe 7% no mês
Téo Takar, Aline Cury Zampieri e
Ana Cristina Dib
De São Paulo

Depois de passar boa parte do
dia sem tendência, a Bovespa
consolidou o movimento de rea-
lização a partir do meio da tarde
de ontem, pressionada principal-
mente por Va l e . Segundo opera-
dores, as vendas ficaram concen-
tradas nas mãos dos estrangeiros,
que realizaram parte dos ganhos
recentes, após alguns dias atuan-
do com força na ponta compra-
dora. No exterior, as bolsas tive-
ram um dia tranquilo, o que re-
força a avaliação dos analistas de
que o movimento foi local.

“Tudo indica que houve um
ajuste técnico aqui. Mesmo com
essa baixa, a bolsa ainda sobe mais
de 7% neste mês”, afirma o estrate-
gista da SLW Corretora, Pedro Gal-
di. “A Bovespa andou bastante de-
pois dos dados positivos da China.
Agora, o mercado está em busca de
novos motivos para voltar a subir”,
acrescentou o estrategista da Futu -
ra Corretora, Luis Gustavo Pereira.

O Ibovespa fechou em baixa de
0,76%, aos 53.570 pontos, com

volume de R$ 7,872 bilhões. Entre
as ações de maior peso, Vale PNA
recuou 2,16%, para R$ 32,95, en-
quanto Pe t r o b r a s PN caiu 0,49%,
para R$ 18,25.

Embora o Ibovespa tenha recua-
do 0,5% na terça-feira, os especia-
listas não consideraram esse movi-
mento como uma correção por-
que a baixa naquele dia foi provo-
cada essencialmente pela forte
queda de OGX. Ontem, no entan-
to, as ações da petroleira se com-
portaram e terminaram estáveis,
com efeito nulo sobre o índice.

Havia expectativa de que as ope-
rações de aluguel de OGX fossem
suspensas pela bolsa ontem, já que
o limite de risco de empréstimo
dos papéis foi atingido na terça-
feira, pela terceira vez neste ano.
No entanto, operadores disseram
ao Valor PRO, o serviço de notícias
em tempo real do Va l o r , que o sis-
tema BTC (no qual são lançadas as
operações de aluguel) continuou
aceitando registros de emprésti-
mos de OGX normalmente.

Até o fechamento desta edição,
a BM&FBovespa não havia se pro-
nunciado sobre as hipóteses de
elevar o limite ou suspender as

operações de aluguel de OGX. Na
terça, o volume alugado de OGX
atingiu 627,3 milhões de ações.

Pelas regras em vigor, o limite
poderia subir dos atuais 618 mi-
lhões de ações, equivalente a cer-
ca de 41% do total de ações em
circulação (“free float”), para até
50% (cerca de 750 milhões de
ações), desde que os limites dos
demais mercados (futuro, op-
ções e termo) sejam remaneja-
dos para que a soma dos limites
não supere 100% do “free float”.

Na lista de maiores altas fica-
ram MMX ON (2,64%), JBS ON
(2,56%) e Souza Cruz ON (2,25%).
Os papéis ON da MMX corrigiram
apenas uma parte do tombo de
17% de terça, depois de a empresa
confirmar acordo para venda de
65% do Porto Sudeste para o con-
sórcio formado pelo Mubadala,
fundo de Abu Dhabi, e pela tra-
ding holandesa Trafigura.

Entre as maiores baixas fica-
ram PDG Realty ON (-5,48%), He -
ring ON (-5,09%) e MRV ON (-
4,95%). O Goldman Sachs Inter -
national (GSI) informou que ven-
deu 1,6 milhão de ações da PDG
no dia 2 de setembro. A institui-

Incertezas elevam taxas em leilões no exterior
Agências internacionais

Os Estados Unidos venderam
ontem US$ 21 bilhões em títulos
de 10 anos, atraindo forte de-
manda. De acordo com o Tesouro
do país, o “yield” (taxa de retorno
ao investidor) do título ficou em
2,946%, o nível mais alto registra-
do em leilões com esse venci-
mento desde meados de 2011.

A Alemanha também foi a
mercado ontem. E pela primeira
vez em quase dois anos pagou ju-
ros acima de 2% em um leilão de

ção permanece com fatia equiva-
lente a 65,8 milhões de ações, ou
4,9% do capital da companhia.

Lá fora, a aparente redução das
chances de um ataque militar con-
tra a Síria trouxe alívio aos merca-
dos, ao mesmo tempo em que os
investidores voltaram a focar na
reunião do Federal Reserve (Fed, o
banco central dos EUA) da próxi-
ma semana. Em Wall Street, o Nas-
daq foi afetado pelo desempenho
da Apple, que caiu 5,4% após lan-
çar dois modelos do iPhone.

O índice Dow Jones subiu 0,89%,
para 15.327 pontos. S&P 500 avan-
çou 0,31%, para 1.689 pontos, en-
quanto o Nasdaq caiu 0,11%, para
3.725 pontos. Na Europa, o Stoxx
600 avançou 0,4%, para 310,88
pontos, maior nível desde junho
de 2008. O recuo da taxa de desem-
prego do Reino Unido reforçou a
percepção de que a economia in-
glesa está em recuperação, o que
pode abrir espaço para o Banco da
Inglaterra (BoE) reduzir estímulos.

títulos de dívida de 10 anos.
A Agência de Finanças do país

vendeu € 4,076 bilhões em um
bund com vencimento em agos-
to de 2023, um novo título de re-
ferência de 10 anos. A taxa mé-
dia saiu a 2,06%, a mais alta des-
de outubro de 2011. Segundo
analistas, a demanda de € 5,273
bilhões, considerada baixa, re-
flete a expectativa do mercado
quanto aos movimentos do Fe-
deral Reserve, o banco central
americano, na condução da po-
lítica monetária do país.

Nos EUA, os juros da nota de
dez anos já subiram mais de 1,3
ponto percentual em relação à
mínima recorde registrada no
início de maio. Os investidores
vendem o ativo em meio às
preocupações de que o Fed ve-
nha a reduzir seu volume men-
sal de compra de bônus de US$
85 bilhões.

Ontem, os yields também fo-
ram elevados em leilão de títulos
realizado pela Itália, embora a
motivação tenha sido outra. A in-
certeza política sobre o destino do

ex-primeiro-ministro Silvio Ber-
lusconi continua ameaçando a
frágil coalizão do país. A Itália pa-
gou a taxa de juros mais elevada
deste ano em leilão de dívida de
12 meses: um juro médio de
1,340%, acima do de 1,053% em
leilão de papel de igual vencimen-
to ocorrido há um mês. O Tesouro
do país vendeu € 8,5 bilhões em
notas de 12 meses. A taxa elevada
é um mau sinal para a colocação,
hoje, de uma nova série de bônus
de três anos e da reabertura de
um bônus de 15 anos.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Finanças, p. C2.




