
%HermesFileInfo:B-4:20131015:

B4 Economia TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

BC pode
reduzir atuação
no câmbio

Eduardo Cucolo / BRASÍLIA

Economistas consultados pelo
Banco Central elevaram a previ-
são para a taxa básica de juros
no início de 2015 e já esperam
que a Selic volte aos dois dígi-
tos. A previsão é que os juros
cheguem a 10% ao ano no pri-
meiro mês de gestão do próxi-
mo governo, de acordo com a
pesquisa Focus feita pelo BC.
No entanto, um grupo menor
de instituições - as de maior
acerto, segundo o BC - já crê em
Selic a dois dígitos neste ano.

Antes, para 2015, a mediana
das estimativas era de 9,75% ao
ano. A última vez em que o País
teve juros de dois dígitos foi em
março de 2012. Para alguns ana-
listas, no entanto, os juros po-
dem atingir o patamar de 10%
ao ano já na próxima reunião do
Comitê de Política Monetária

(Copom), marcada para a últi-
ma semana de novembro. Isso
porque, ao elevar os juros de 9%
para 9,5% na semana passada, o
comitê manteve o discurso que
vem sendo adotado desde
maio, quando passou a subir os
juros a um ritmo de 0,50 ponto
porcentual por reunião. Para o
mercado, esse é um sinal de que
está aberta a possibilidade de
um novo aumento.

Na pesquisa Focus, o grupo
de analistas com maior índice
de acerto, por exemplo, já espe-
ra que os juros cheguem a 10%
ao ano em novembro. Entre to-
dos os economistas ouvidos, no
entanto, a mediana das proje-
ções segue em 9,75% ao ano. Ou
seja: na média, o mercado espe-

ra uma elevação da Selic, mas de
0,25 ponto porcentual.

O Banco Santander está en-
tre as instituições que esperam
redução no ritmo de alta. On-
tem, o banco alterou a projeção
para a taxa do final de 2013 de
9,50% para 9,75% ao ano. O San-
tander estima ainda mais um au-
mento da mesma magnitude
em janeiro, para 10% ao ano.

“Contrariando nossas expec-
tativas, o comunicado repetiu a
linguagem usada nos últimos
três encontros. Na nossa visão,
o texto sugere que o ciclo de
apertodeve continuare,porcon-
ta disso, revisamos para cima
nossa projeção”, avaliam os eco-
nomistas do Santander.

O Itaú Unibanco também
mantém a expectativa de um
ajuste de 0,25 ponto nos juros
em novembro. No entanto, ava-
lia que, com a manutenção do
comunicado, aumentou a pro-
babilidade do ciclo de aperto se
prolongar para além de 10%.

Nilson Teixeira, economista-
chefe do Credit Suisse, disse à
Agência Estado esperar que a Se-
lic chegue aos dois dígitos já em
novembro e permaneça nesse
nível até o fim de 2014. Ele não
descarta, no entanto, altas adi-
cionais de juros em 2014.

Em seus comunicados, o BC
vem repetindo que as decisões
sobre os juros contribuirão “pa-
ra colocar a inflação em declí-
nio e assegurar que essa tendên-
cia persista no próximo ano”. /

COLABOROU MARIA REGINA SILVA

Alta do juro é certa,
mas mercado diverge
sobre quando irá a 10%
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Vendas para o
Dia da Criança
cresceram 3%
Três pesquisas mostram que o comércio teve a menor alta para
a data em 4 anos e indicam que o resultado do Natal será morno

Popular. Na lojas da Rua 25 de Março, em SP, o movimento foi intenso no Dia da Criança

Márcia De Chiara

As vendas do comércio para o
Dia da Criança cresceram em
média 3% na semana que ante-
cedeu a data e registraram a
menor taxa de expansão em
quatro anos, apontam dois ín-
dices nacionais de consultas
para vendas a prazo. Como o
desempenho da data é um in-
dicador antecedente das ven-
das de Natal, esse resultado si-
naliza um fim de ano mais fra-
co do que os anteriores, po-
rém ainda positivo.

Entre os dias 5 e 11 de setem-
bro, o número de consultas pa-
ra vendas a prazo cresceu 3,1%
em relação ao mesmo período
de 2012, apontam as pesquisas,
de âmbito nacional, da Serasa
Experian e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). As empresas de infor-
mações financeiras relativas ao
consumidor constataram que a
taxa de crescimento de vendas
deste ano foi a menor desde
2010.

A pesquisa da concorrente
Boa Vista Serviços apontou
crescimento ligeiramente
maior, de 3,4% na quantidade
de consultas para o mesmo pe-
ríodo. Apesar de a pesquisa da
Boa Vista não ter uma série his-
tórica mais longa, a direção é a
mesma: em relação ao resulta-
do anterior houve desacelera-

ção. Na semana do Dia da Crian-
ça de 2012, a taxa de crescimen-
to sobre o ano anterior havia si-
do de 5,5%. A pesquisa, neste ca-
so, inclui também as consultas
para vendas quitadas com che-
que, não apenas o crediário.

“Não se trata de um cresci-
mento ruim, mas houve uma
mudança de patamar de cresci-
mento que já vem sendo obser-
vada em outras datas comer-
ciais”, afirma o presidente da
CNDL, Roque Pellizzaro Ju-
nior. Ele observa, por exemplo,
que, além da quantidade de con-
sultas ter crescido num ritmo

menor em relação a anos ante-
riores, o valor do gasto médio
teve um recuo de 4% neste ano.
“Isso deve se repetir no Natal.”

Inflação. Para o economista
da Boa Vista Serviços, Flávio Ca-
life, a expectativa que a empre-
sa traça para o Natal é de uma
taxa de crescimento de cerca de
3% em relação ao de 2012, que
não foi espetacular.

“O consumidor está mais
preocupado e cauteloso”, afir-
ma Calife. Ele aponta vários fa-
tores que contribuíram para o
cenário de consumo mais conti-

do. O primeiro deles é a inflação
persistente na faixa de 6% ao
ano, que provoca uma realoca-
ção do orçamento. Além disso,
o emprego e a renda do trabalha-
dor não crescem no mesmo rit-

mo que no passado recente,
num cenário no qual a oferta de
crédito também não é farta.

“O desempenho do Natal de-
verá ser mais ou menos como o
do Dia da Criança”, prevê o eco-
nomista da Serasa Experian,
Luiz Rabi. Ele diz, no entanto,
que há chance de que o melhor
período de vendas para o comér-
cio ganhe um impulso extra por
causa do forte movimento de re-
negociação de dívidas. Ontem,
a sua empresa iniciou um feirão
de renegociação de dívidas por
meio da internet.

Enquanto os resultados glo-

bais mostramum Natal mais fra-
co, grandes redes varejistas de
brinquedos estão otimistas. A
Ri Happy, por exemplo, com 135
lojas, projeta avanço entre 13%
e 14% nas vendas do Natal em
comparação ao de 2012, segun-
do o diretor de marketing, Ma-
rio Honorato. “O Dia da Crian-
ça foi bom, crescemos entre
10% e 11%. Considerando as
mesmas lojas, houve alta de 6%
a 7%.” Com base nos resultados
do Dia da Criança, a rede come-
ça na semana que vem a fechar
os pedidos feitos às indústrias
para o Natal.

Para justificar previsões,
analistas citam o
comunicado do BC que
se repete desde o 1º
ajuste feito na taxa
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No dia em que o dólar atingiu a
menor cotação em quase qua-
tro meses durante o pregão, o
governo indicou que pode redu-
zir as intervenções no mercado
de câmbio. Fonte da equipe eco-
nômica disse ontem que o Ban-
co Central pode rolar apenas
parte dos US$ 8,9 bilhões em
contratos de swap cambial que

vencem em 1º de novembro.
O swap equivale à venda de

dólares. Uma rolagem parcial
significa, na prática, retirar do
mercado, no início de novem-
bro, parte dos US$ 9,5 bilhões
programados para serem vendi-
dos nos leilões de swap de outu-
bro. A decisão sobre a operação,
segundo a fonte, vai depender
das condições de mercado.

A afirmação foi interpretada
por analistas como sinalização
de que o governo pode estar sa-
tisfeito com o nível atual do
câmbio. A notícia foi publicada
pouco depois de o dólar atingir
a mínima de R$ 2,166, a menor
cotação durante o dia desde 18
de junho. A reação do mercado
foi imediata. O dólar rapida-

mente subiu para a máxima de
R$ 2,193. No fim do dia, fechou
em baixa de 0,23%, a R$ 2,175, a
menor desde 17 de junho.

O cronograma de leilões
anunciado em 22 de agosto, que
inclui a venda de US$ 2 bilhões
em swap por semana, está man-
tido. A rolagem parcial, no en-
tanto, fará com que haja cresci-
mento menor do total de con-
tratos na mão do mercado. O
estoque de swap está em US$ 58
bilhões. Ontem, o diretor de As-
suntos Internacionais e de Re-
gulação do BC, Luiz Awazu Pe-
reira da Silva, ressaltou que as
intervenções programadas aju-
daram a reduzir a volatilidade
do câmbio e forneceram prote-
ção e liquidez ao mercado.

● Mudança

● Previsão

“Não se trata de um
desempenho ruim, mas
houve uma mudança de
patamar de crescimento.”
Roque Pellizzaro Junior
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

FONTE: SERASA/EXPERIAN E CNDL INFOGRÁFICO/ESTADÃO

● Variação do número de consultas para vendas no varejo 
na semana do Dia da Criança em relação ao mesmo 
período do ano anterior

PERDA DE FÔLEGO

EM PORCENTAGEM

8,74

5,91
4,80

3,15

12,0

5,8

7,7

3,1

2009 2011 2012 2013

INDICADOR CNDL INDICADOR SERASA

0,25
ponto porcentual é o reajuste
previsto pela maioria dos analis-
tas para o Copom de novembro,
mas as instituições de maior
acerto já estimam elevação de
0,50 ponto no mês que vem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




