
Parte da
desvalorização
do real se deve
aos movimentos
de retirada
de recursos depois
da indicação dos
Estados Unidos
de que a liquidez
vai diminuir”
AlexAgostini
Economista-chefe
da Austin Rating

“

A semana em que os Estados Uni-
dos apresentaram resultados eco-
nômicos positivos foi a mesma que
marcou mais umarodadadedesva-
lorizações das moedas de países
emergentes em relação ao dólar. O
processoéomesmoocorridoemju-
nho deste ano e reflete a perspecti-
va de início da redução do progra-
madoFederalReserve(Fed), oban-
co central dos Estados Unidos, que
injeta mensalmente US$ 85 bilhões
na economia do país, que deverá
ser seguido por aumento do jurose
consequente atração de capitais
mundiais para o país.

Levantamento feito para o Bra-
sil Econômico pela agência de ris-
coAustinRatingcom149divisasen-
tre os dias 1˚ e 7 de novembro mosta
que algumas moedas emergentes já
acumulam desvalorização de quase
15% fente à moeda norte-america-
na.No ranking,orealocupaaquar-
ta posição, com recuo de 4,11%.

O dalasi, da africana Gambia,
foi o campeão com 14,25% de des-
valorização. Em seguida, dois
emergentes. A coroa tcheca caiu
7,37% com as operações do banco
central do país no mercadodecâm-
bio. Na terceira posição no ranking
aparece um parceiro brasileiro nos
Brics.AÁfricadoSuleseurandere-
cuaram 4,3% diante do dólar.

“A economia sul-africana passa
por um momento parecido com o
quesevênoBrasil.Osdoispaísesfo-
ram muito beneficiados pelo au-
mento da liquidez mundial depois
dacrise financeirade2008.Parteda
desvalorização do real e do rande se
deve aos movimentos de retirada de
recursosdepoisdaindicaçãodosEs-
tadosUnidosdequealiquidezvaidi-
minuir.Éoefeitonaturaldamudan-
çadeperspectivaderiscoederetor-
no”, explica Alex Agostini, econo-
mista-chefe da Austin Rating.

Os primeiras sinais do Fed sobre
o fim do período de liquidez mun-
dial surgiram em meados deste
ano.Entre1˚demaioe14junhodes-
se ano, as notícias sobre a possível
retirada do programa provocou re-
cuos ainda mais intensos nas moe-
das de emergentes. Naquele perío-
do, o rande mergulhou 11,1%, o
real caiu 6,7%, e o peso mexicano
recuou 4,7%.“Há umaumento cla-
ro na demanda pela moeda ameri-
cana”, conta Agostini. Na pesquisa

feitanasemanapassada,opesome-
xicano desvalorizou-se 1,96%, o
rublo russo caiu 1,43% enquanto a
rúpia indiana recuou 2%.

O peso colombiano aparece na
pesquisa com desvalorização de
2,09%, mostrando que a desvalori-
zação do real está bem acima de al-
gunsdesuaspares. “Ocomponente
doméstico, como o déficit público e
o da balança comercial, é a diferen-
ça entre a variação do real e das ou-
trasmoedasdeemergentesoumes-
mo da América Latina”, comentou
Rodolfo Oliveira, economista da
Tendênciasecríticodosfundamen-
tosdapolíticaeconômicaatual.“Te-
mas internos afetam a percepção
do investidor estrangeiro. Aumen-
tam apercepção de fragilidade nes-
semomentoimportantedemudan-
ça”, pontua Camila de Faria Lima,
economista da gestora Peninsula.

Feriadosnãogarantemdescanso
paramoedasdeemergentes
A volatilidade do real e de outras
moedasdeemergentesdevempros-
seguir essa semana. “A tendência é
dealta.Masébomdestacarqueapa-
lavra está com o Fed”, avisa Lucia-
no Rostagno, economista-chefe do
Banco Mizuho. A agenda da sema-
na reserva um feriado nos Estados
Unidos, hoje, e outro no Brasil, na
sexta-feira. O ínterim, entretanto,
estárecheado.Natardedaterça-fei-
ra,adiretoraNarayanaKocherlako-
ta,doFed,eseuscolegasDennisLo-
ckhart e Richard Fisher comentam
os resultados divulgados pelo ban-
co central americano na semana
passada. O crescimento de 2,8% do
PIBanualizado—acimadeprojeção
de 2% — e a criação de 204 mil va-
gas de trabalho — contra previsão
de120mil—tambémserãorepercu-
tidos pelo presidente do Fed, Ben
Bernanke, na noite de quarta-feira.

Os números indicam aqueci-
mento da atividade econômica nos
Estados Unidos, o principal argu-
mento para a retirada dos estímulos
econômicos ainda sem data defini-
didapeloFed.“Osdiretoresjádisse-
ram que qualquer decisão virá com
base nos dados, e o mercado de tra-
balho tem um peso muito grande.
Apesar disso, acho pouco provável
que a política mude ainda este
ano”, adianta Camila, da Peninsu-
la. A única certeza sobre as moe-
das emergentes é que elas conti-
nuam pressionadas pelo o que
ocorre nos Estados Unidos.
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MurilloConstantino

Moedas de emergentes voltam
a desvalorizar frente ao dólar

Alex Agostini: “Há um aumento claro na demanda pela moeda americana”

Segundo levantamento da Austin Rating feito para o Brasil Econômico, de 1 a 7 de novembro, o Real ficou

em quarto lugar no ranking das moedas mais desvalorizadas do mundo em comparação à moeda norte-americana
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Finanças, p. 20.
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