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Estrutura de juro privado
DI Futuro/Swaps - em % ao ano* 

Fonte: Banco BTG Pactual   *Em 04/12/13 às 16h30       
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Fonte: BM&FBovespa, CMA, CNBC e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.
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Câmbio Moeda americana se aproxima de pico do ano, após divulgação de dados positivos de emprego nos EUA

Dólar registra nova alta e alcança R$ 2,389
Silvia Rosa e José de Castro
De São Paulo

O dado positivo de criação de
empregos no setor privado nos Es-
tados Unidos levou o dólar ontem
a apresentar uma nova rodada de
alta frente às principais moedas. O
indicador reforçou a expectativa
de que o Federal Reserve (Fed, ban-
co central americano) pode come-
çar a reduzir os estímulos monetá-
rios antes do esperado. No merca-
do local, o dólar comercial subiu
0,42% e fechou a R$ 2,3890 —
maior patamar desde 22 de agos-
to, quando o Banco Central lançou
o programa de intervenção diária
no mercado de câmbio, data em
que a moeda encerrou a R$ 2,4320.

Com o dólar se aproximando
do pico do ano (R$ 2,451, de 21
de agosto), o mercado já começa
a questionar se a autoridade mo-
netária estenderá o programa de
intervenções para 2014. “O BC já
deveria ter antecipado alguma
coisa, uma vez que o volume nas
duas últimas semanas de dezem-
bro é muito fraco”, diz Francisco
Carvalho, diretor de câmbio da
corretora BGC Liquidez.

Embora o mercado já trabalhe
com a possibilidade de que o BC
irá prorrogar o programa de in-
tervenção, o economista-chefe do
Banco J. Safra, Carlos Kawall, des-
taca que se não houver uma ação
coordenada com o governo para

recuperar a credibilidade da polí-
tica econômica e fiscal, a atuação
do BC não será suficiente para re-
duzir a demanda por dólar.

Desde o dia 22 de agosto, o BC
vendeu US$ 29,5 bilhões em con-
tratos de swap cambial do pro-
grama. O dólar no período acu-
mula queda de 1,77%. No ano, o
estoque de swaps cambias soma
US$ 69,1 bilhões, enquanto a
moeda americana sobe 16,94%.
“A questão a se discutir é porque
apesar do programa dessa mag-
nitude a demanda por dólar con-
tinua elevada”, destaca Kawall.

Diante da expectativa do início
da redução dos estímulos pelo Fed,
cada dado positivo sobre a econo-
mia americana tem provocando
uma fuga de capitais de mercados
emergentes. Ontem, a divulgação
da criação de 215 mil vagas no se-
tor privado, acima da estimativa
dos analistas, levou as moedas
emergentes a amargarem uma for-
te queda frente ao dólar.

Além da questão externa, o
economista do J.Safra destaca
que a apreensão em relação à po-
lítica fiscal contribui negativa-
mente, aumentando o ceticismo
dos investidores em relação ao
mercado local. “O que o governo
precisa fazer é atuar para reduzir
a demanda por dólares, buscan-
do uma maior robustez dos fun-
damentos econômicos ”, diz
Kawall. O economista vê a neces-

sidade de o BC continuar com o
programa de intervenção pelo
menos no início do próximo ano,
apesar do estoque expressivo de
US$ 100 bilhões previsto para o
fim do ano entre oferta de dóla-
res por meio de swaps e linhas

com compromisso de recompra.
A pressão de alta do dólar se-

gue forte mesmo com o fluxo
cambial positivo. Em novembro,
o fluxo foi positivo em US$ 2,540
bilhões, resultado do superávit
de US$ 4,237 bilhões na conta co-

mercial e da saída líquida de
US$ 1,697 bilhão pela conta fi-
nanceira. Em novembro foi regis-
trado o ingresso de recursos para
o pagamento do bônus do leilão
do campo de Libra, além da repa-
triação de recursos pela Vale.

No ano, o fluxo cambial está
negativo em US$ 3,481 bilhões.

Com o fluxo cambial positivo
no mês, os bancos reduziram a
posição vendida em dólar no
mercado à vista para US$ 9,577
bilhões em novembro.

Bolsas caem após indicador dos EUA
Aline Cury Zampieri e
José de Castro
De São Paulo

O Ibovespa teve ontem um
pregão morno e operou sem ten-
dência praticamente em todo o
dia. Diferentes fatores, positivos
e negativos, se transformaram
num cabo de guerra. No fim, o in-
dicador fechou o dia em queda
de 0,26%, para 50.216 pontos.

Do lado negativo para as bolsas,
indicadores econômicos divulga-
dos nos EUA vieram melhor do
que o esperado, sugerindo que o
ritmo de recuperação da atividade
sofreu pouca influência do fecha-
mento parcial do governo em ou-
tubro. No mercado de trabalho, a
criação de empregos no setor pri-
vado foi de 215 mil em novembro,
segundo dados da ADP, acima do
esperado pelo mercado. O núme-
ro, afirma o banco Fator, reforça a
tese de maior proximidade do cor-

te de estímulos pelos EUA.
Nos mercados europeu e ame-

ricano, o dia também foi de per-
das. O índice Dow Jones encerrou
com baixa de 0,16%, seguido por
S&P 500 (queda de 0,13%). Nas-
daq fechou praticamente estável.

A bolsa de Londres teve queda
de 0,34%. Frankfurt caiu 0,90%, e
Madri recuou 0,67%.

No Brasil, de positivo houve a
Pesquisa Industrial Mensal (PIM)
do IBGE, segundo à qual a pro-
dução industrial brasileira cres-
ceu 0,6% no mês de outubro, na
série com ajuste sazonal. O de-
sempenho ficou acima do espe-
rado pelo mercado.

No front corporativo, as ações
da Pe t r o b r a s tiveram mais um dia
de instabilidade e acabaram em
baixa de 0,63% (PN). “O mercado
está tentando se ajustar a um novo
preço para as ações da empresa. Na
terça-feira os estrangeiros com-
praram bastante os papéis e não

deixaram as ações cair. Hoje (on-
tem) seguem com negociações
mais fortes nas ordinárias”, disse
um operador. As ON caíram 0,90%.

Por exigência da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), a esta-
tal apresentou alguns pontos de
sua fórmula para a gasolina e o
diesel, mas sem revelar a equação
propriamente dita. Nesta semana,
a Petrobras anunciou produção de
1,96 milhão de barris por dia de
petróleo em outubro. O nível re-
presenta queda de 0,96% ante se-
tembro e leva a média do ano para
1,93 milhão de barris.

Segundo o gerente da mesa de
renda variável da Hencorp Comm-
cor Corretora, Ariovaldo Santos, o
mercado aproveitou os preços
mais atrativos das ações após dois
dias de queda para recompor par-
te da carteira à vista, por isso o ín-
dice fechou em queda menor que a
dos Estados Unidos no mesmo ho-
rário. Ele pondera, contudo, que

ao mesmo tempo os agentes fize-
ram operações casadas de venda
de índice futuro, numa estratégia
conhecida como “cash and carry”.

“Isso nos leva a crer que a alta de
algumas ações não reflete uma
aposta contundente de melhora. É
basicamente um ajuste e, na dúvi-
da, o operador se protege no futu-
ro para não ficar descoberto”, diz.

“Há uma forte barreira psico-
lógica nos 50 mil pontos, o que
dificulta quedas maiores”, acres-
centa o diretor técnico da Apo -
geo Investimentos, Paulo Bitten-
court. “Mas o conjunto de fatores
negativos que pressionam a Bo-
vespa também não justifica um
índice num patamar abaixo de
50 mil pontos”, diz.

A operadora de telefonia Oi foi
destaque de alta. As PN subiram
10,9%, e as ON ganharam 10,7%. A
empresa aprovou mais uma ven-
da de torres, por R$ 1,525 bilhão.

(Com agências internacionais)

Análise
Roberta Costa
De São Paulo

A queda do dólar australiano
ontem – um destaque entre as
chamadas ‘moedas commodities’
– espelhou um número mais fra-
co do PIB do país no terceiro tri-
mestre, um cenário bem parecido
com o da moeda brasileira na ter-
ça-feira (e pelo mesmo motivo).

Enquanto a queda de 0,5% na
margem do PIB brasileiro carim-
bou a expectativa de baixo cres-
cimento neste e no próximo
ano, na Austrália o avanço de
0,6% no mesmo período tam-
bém surpreendeu para pior as
expectativas dos agentes (a alta
anual foi de 2,3%), já refletindo o
declínio da expansão da minera-
ção, que perdurou nos últimos
10 anos e que terá, provavel-
mente, menor peso no futuro.

Após duas décadas sem escor-

regar para uma recessão, o país
busca rebalancear os motores de
crescimento por conta da menor
demanda chinesa por minérios.

Considerando a expectativa
do RBA, o banco central austra-
liano, o PIB crescerá apenas de 2%
a 3% em 2014, não muito diferen-
te do que se espera por aqui.

Os juros básicos do país, manti-
dos em 2,5% ao ano nesta semana,
foram reduzidos oito vezes desde o
fim de 2011, de forma a compen-
sar a desaceleração da China e im-
pulsionar o consumo interno, mas
o receio de uma bolha imobiliária
fez com que a autoridade monetá-
ria ficasse “em espera” desde a reu-
nião de junho, quando a taxa foi
cortada em 0,25 ponto percentual.

Uma questão chave para o BC
australiano é a valorização da
moeda nos últimos anos, embora
em 2013 tenha havido, até agora,
desvalorização de 12% frente ao
dólar americano, pouco menos
que os 14% do real. Entre as “moe -

das commodities”, a maior queda
é a do rand sul-africano: 18%.
Mas, entre 2011 e 2012, o dólar
australiano ultrapassou a parida-
de com o americano.

O BC do país deixou claro no
comunicado da reunião, mais
uma vez, que considera descon-
fortável o patamar da moeda
apesar da queda no ano: “um ní-
vel mais baixo da taxa de câm-
bio é provavelmente necessário
para alcançar um crescimento
equilibrado da economia”.

Este argumento, somado ao
alerta em relação a gastos fiscais, à
avaliação morna da economia glo-
bal, a riscos negativos no cenário
doméstico, a uma melhora na ava-
liação do setor imobiliário (talvez
pelo fato de os preços estarem su-
bindo em um número concentra-
do de mercados, como Sidney) e à
inflação dentro da meta (de 2% a
3% no ciclo econômico) deve man-
ter o BC australiano no mínimo em
espera nos próximos meses.

Em relatório, a Nomura afir -
ma: “a decisão de deixar a taxa
inalterada é consistente com
nossa visão de que a política mo-
netária é neutra e que o RBA não
está com pressa para cortar juros.
No entanto, existem alguns si-
nais de que o próximo movimen-
to do RBA seja um corte e não
uma alta de juros”.

Quanto à moeda, o mercado vê
qualquer nível acima de 0,90 por
dólar americano (hoje, em 0,92)
como desconfortável para o país
e não descarta uma intervenção
direta da autoridade monetária.

Essa possibilidade cresceu por
conta da fala de Glenn Stevens,
presidente do RBA, na semana
passada, segundo noticiaram
agências internacionais. Stevens
disse estar “de mente aberta” em
relação a essa ideia. A última in-
tervenção do BC australiano no
mercado aconteceu um mês após
a quebra do Lehman Brothers em
outubro de 2008.

À espera da ata do
Copom, juros futuros
têm dia de alívio
Antonio Perez
De São Paulo

Os juros futuros experimenta-
ram um dia de alívio ontem na
BM&F, desgarrando-se do movi-
mento de alta do dólar e do retor-
no dos títulos do Tesouro ameri-
cano (Treasuries). Segundo estra-
tegistas, após um aumento ex-
pressivo dos prêmios de risco, era
natural que houvesse alguma
acomodação das taxas.

Entre os contratos com venci-
mento próximo, que captam as
perspectivas para o rumo da ta-
xa Selic, prevaleceu a expectativa
pela ata do Comitê de Política
Monetária (Copom), a ser divul-
gada hoje, que pode chancelar
as apostas de que o aperto mo-
netário está perto do fim.

O contrato de Depósito Interfi-
nanceiro (DI) para janeiro de 2015
desceu de 10,74% para 10,67%. Isso
revela uma migração para aposta
majoritária em alta de 0,25 ponto
percentual da Selic em janeiro, pa-
ra 10,25% ao ano, quiçá marcando
o fim do ciclo de alta. A perspectiva
de que a Selic não vá tão longe foi
desencadeada pelo comunicado
da decisão do Copom na semana
passada e reforçada pelo tropeço
do PIB no 3o trimestre.

Já as taxas dos contratos DI
com vencimento distante — li -
gadas à percepção de risco —
chegaram a ensaiar nova arran-

cada, acompanhando os Treasu-
ries, mas acabaram perdendo
força. Dados positivos do merca-
do de trabalho dos Estados Uni-
dos levaram a taxa do Treasury
de 10 anos a 2,848%, reflexo do
aumento das apostas em retira-
da dos estímulos monetários
nos próximos meses.

Com máxima de 12,56%, o DI
com vencimento em janeiro de
2017 fechou a 12,45% (ante
12,51%). Segundo operadores,
após alta de mais de 0,30 ponto
percentual nos dois primeiros
pregões da semana, por conta
da percepção de piora dos fun-
damentos domésticos, a taxa do
derivativo, ao menos por ora, já
está em níveis compatíveis com
o patamar dos Treasuries.

A chamada inclinação da curva
a termo — medida pelo diferen-
cial entre as taxas dos DIs para ja-
neiro de 2015 e 2017 — chegou a
superar 1,80 ponto percentual.
Com a perda de força dos juros
longos, terminou o pregão a 1,78
ponto, mesmo nível de terça-feira
A percepção de risco segue eleva-
da e, salvo mudanças na condu-
ção da política econômica local,
dificilmente vai recuar, dizem es-
trategistas. Como o Federal Reser-
ve (BC, dos Estados Unidos) co-
meçará em algum momento a
podar os estímulos, mesmo que
moderadamente, a tendência es-
trutural é de alta das taxas.

Na Austrália, PIB fraco derruba moeda

SERGIO ZACCHI/VALOR

Kawall, do Banco J. Safra: “Governo precisa atuar para reduzir a demanda por dólares, buscando uma maior robustez dos fundamentos econômicos“
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 dez. 2013, Finanças, p. C3.




