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Finanças

M e rc a d o s Elevação de juro americano no futuro e desaquecimento no país asiático prometem gerar mais volatilidade

EUA e China colocam emergentes em risco
Robin Wigglesworth
Financial Times

Será que os mercados emer-
gentes ressurgirão em 2014? Po-
de parecer improvável, dadas as
perdas vistas durante o verão
(no hemisfério norte), mas al-
guns estrategistas e gestores de
fundos acreditam que sim.

O nervosismo entre os investi-
dores — provocado pela paralisa-
ção do governo dos EUA e pelo
temor do estouro de seu limite
de endividamento — restringi -
ram os ganhos com ações, títulos
e moedas no mundo em desen-
volvimento, mas setembro foi,
mesmo assim, um mês positivo
para a maioria dos mercados.

E muitos analistas já passaram
a assumir posturas “taticamente
otimistas” em relação aos merca-
dos emergentes desde quando,
inesperadamente, o Fed (Federal
Reserve, banco central dos EUA)
adiou, no mês passado, a decisão
de iniciar a redução dos estímu-
los monetários, prevendo ga-
nhos saudáveis para depois que
as incertezas se dissiparem.

Apesar disso, gestores e econo-
mistas veem preocupantes nu-
vens no horizonte distante. Pode-
se argumentar que o debate so-
bre como e quando terminará o
programa de compra de ativos
nos EUA é, sem dúvida, uma dis-
tração do fato mais importante, o
de que em algum momento o Fed
elevará sua taxa básica de juros.

O prolongado período de cres-
cimento acelerado na China pro-
vavelmente vai perder gás, à me-
dida que Pequim tenta reequili-
brar sua economia, reduzindo
sua dependência das exporta-
ções e de investimentos financia-
dos por endividamento.

Individualmente, tanto o au-

mento dos juros futuramente nos
EUA como a desaceleração do cres-
cimento chinês constituem gran-
des desafios para os países em de-
senvolvimento. Somados, poderão
criar dificuldades para quase to-
dos os países e criar graves proble-
mas em alguns. “É uma situação
i n f l a m áv e l ”, diz Stephen Jen, da SLJ
Macro Partners, um fundo de hed-
ge. “Eles são, todos, vulneráveis.”

Historicamente, aumentos de
juros nos EUA muitas vezes pro-
vocaram, ou contribuíram, para
dolorosas quedas nos mercados
emergentes, inclusive uma onda
de insolvências governamentais
na América Latina nos anos
1980, a “crise Tequila” no México
em 1994 e a crise financeira asiá-
tica no fim dos anos 1990.

Com cicatrizes desses desastres,
países reformaram radicalmente
suas economia e reforçaram as de-
fesas financeiras. A questão crucial
é saber se fizeram o suficiente para
evitar a repetição da história. Des-

sa vez, poderá ser diferente. O que
poderá acontecer quando os juros
efetivamente subirem?

Devido à grande influência dos
EUA na economia mundial, au-
mentos dos juros pelo Fed prova-
velmente implicarão em aumento
nos custos de financiamento em
várias outros países. As altas nos
juros provavelmente também pro-
vocarão valorização do dólar. No
passado, um dólar mais forte mos-
trou-se particularmente perigoso
para a saúde dos emergentes.

Muitos deles atrelaram suas
moedas ao dólar e a maioria de
suas dívidas eram denominados
em moeda americana. A incidên-
cia disso diminuiu substancial-
mente ao longo da última década.
Mas ainda há países que sofrerão
quando o dólar subir. Alguns paí-
ses ainda estão sob pressão de pi-
lhas de endividamento em dólar,
especialmente países menos de-
senvolvidos que não têm merca-
dos de dívida locais aos quais pos-

sam recorrer. Mas a preocupação
primordial é com o setor privado.

Embora muitos governos te-
nham passado a se abster de tomar
empréstimos em dólares a partir
de 2007, empresas e bancos emiti-
ram mais de US$ 1,2 trilhão em tí-
tulos — um exagero que o FMI viu
com preocupação. “Se os juros de
curto prazo subirem, então, sim-
plesmente venda tudo”, diz uma
estrategista sênior especializada
em mercados emergentes.

Jan Dehn, diretor de pesquisas
na Ashmore, argumenta ser “ridí -

c u l o” pensar que mercados emer-
gentes são mais vulneráveis à subi-
da das taxas do que os países de-
senvolvidos. “Os mercados emer-
gentes não estão alavancados ao
máximo, como os EUA e a Europa.”

Mas outro risco espreita os bas-
tidores que o mundo em desenvol-
vimento não teve de enfrentar no
passado: a China. O milagre eco-
nômico chinês foi uma benção pa-
ra boa parte do mundo em desen-
volvimento. Mas após várias déca-
das de aquecimento econômico, o
gigante asiático está esfriando.

O crescimento provavelmente
desacelerará ainda mais, à medi-
da que Pequim tentar reequili-
brar sua economia, reduzindo a
dependência em relação às ex-
portações e investindo em de-
manda doméstica. Até agora, os
economistas continuam assu-
mindo para a China previsões
bastante favoráveis.

“Juros mais altos seriam um
grande perigo, mas o maior risco é
a China”, diz Paul McNamara, da
gestora de ativos GAM. (Tra -
dução de Sergio Blum)

J. MACÊDO S.A.
Companhia aberta - CVM 2115-6

CNPJ nº 14.998.371/0001-89 - NIRE 23 3 00026799
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas de J. MACÊDO S.A. (a “Companhia”),
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de
outubro de 2013, às 09:00 horas, excepcionalmente, nos escritórios da Companhia,
f i l ia l de São Paulo, si tuados na Rua Verbo Divino nº 1.207, Chácara Santo
Antonio, CEP 04719-002, Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (i) - eleição do SR. JOSÉ ANTÔNIO DO PRADO FAY, para compor o Conselho
de Administração da Companhia. (ii) - outros assuntos inerentes a ordem do dia.
Os acionistas deverão depositar com antecedência de 48 horas, no endereço
supra, os mandatos de representação na assembleia geral, devendo o acionista
ou seu representante legal munir-se de documento de identidade.

Fortaleza (CE), 08 de outubro de 2013.
Amarílio Proença de Macêdo

Presidente do Conselho de Administração

A empresa BILFINGER MAUELL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ
62.941.281/0001-34 , dá conhecimento que solicitou à Confederação Nacional
da Indústria-CNI pesquisa em âmbito nacional para emissão de Atestado de
Produtor e Fornecedor Exclusivo do bem industrial SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO
PROFISSIONAL, composto por painéis gráficos (video walls) com processamento
e gerenciamento distribuído em tempo real sobre IP utilizando autenticação digital
e criptografia em seus serviços, integrado a dispositivo de operação e monitoração
remota, munido de acesso frontal basculante, com refrigeração passiva por
convecção natural e elemento ótico difusor de bordas, denominado ME multiView
X omnium, integrando em suas características os monitores LCD ME multiView
e.Flat sX e borda ótica Optical Seam, cujo NCM é 8471.49.00.

Oportunidades em Economia e Negócios
17 e 18 de outubro de 2013
Hotel Sofitel - Copacabana - Rio de Janeiro
Av. Atlântica, 4.240 - Nível E (Centro de Convenções)

Você já teve a oportunidade
de ouv i r todos es tes
profissionais em um único
Congresso?

www.congressoconef2013.org.br

INSCREVA-SE
reservas@ibefrio.org.br

(21) 2217-5555 / 2217-5566
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Exmo. Sr. Luiz Fernando de Souza (Pezão)
Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro

Exmo. Sr. Prof. Luciano Coutinho
Presidente do BNDES

Arminio Fraga
Sócio da Gávea Investimentos

Murilo Ferreira
Presidente da VALE

André de Oliveira Câncio
Presidente da Queiroz Galvão Infraestrutura
Flávio Decat
Presidente de Furnas Centrais Elétricas
Sérgio Machado
Presidente da Transpetro

Paulo Leme
Presidente do Conselho de Adm. da Goldman Sachs

Ary Graça Filho
Presidente da FIVB

José Carlos Monteiro
Presidente do IBEF Rio de Janeiro

José Domingos Vargas
Presidente da AgeRio

Peter Siemsen
Presidente do Fluminense Futebol Clube

Edgar Diniz
Presidente do Canal Esporte Interativo

Paulo Pagliusi
Ph.D., CISM - CEO da Procela Inteligência em Segurança

Edgar D’Andrea
CISA, CISM, CGEIT - Sócio da PwC

André Rodrigues
CFO da JHSF

André Schwartz
Sócio da Brasil Plural

Carlos Garcia
Sócio-Fundador da Itajubá Investimentos

Cláudia Zacour
Gerente do Jurídico/ JEP, Petrobras

Eduardo Masson Martins
Diretor Financeiro da Gol Linhas Aéreas Inteligentes

Elcio Mitsuhiro Ito
Diretor Financeiro da BRF

Fabio Barbosa
CFO da BG GROUP

Jon Marcus
Sócio de Global IFRS Offering Services Group da Deloitte

Jorge Camargo
Conselheiro do IBP

Luiz André Oliveira
Sócio do Escritório de Advocacia Vieira Rezende

Marcio Costa
Sócio do Escritório de Advocacia Sergio Bermudes

Marcos Panassol
Sócio da PwC

Marcos Proença
Associado Sênior do Escritório Pinheiro Neto Advogados

José Paulo Rocha
Sócio-Líder da Área de Financial Advisory da Deloitte

Mario Malta
Diretor do Advent Internacional Funds

Nelson Eizirik
Sócio do Escritório Carvalhosa e Eizirik Advogados

Patrícia Pratini de Moraes
Head Investment Banking J.P. Morgan Brazil
Piero Minardi
Sócio da Gávea Investimentos
Renê Sanda
Diretor de Investimentos da PREVI
Rogério Lopes Mota
Sócio da Área Técnica da Deloitte
Sidney Levy
Diretor Geral do Comitê Rio 2016
Stefan Alexander
Partner da Altima Partners
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Presidente do IBEF Nacional
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 out. 2013, Finanças, p. C7.
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