
Achamosqueum
processode
consolidaçãoentre
receitas edespesas
certamentevai
ajudaronosso
objetivode trazer
inflaçãoparao
centrodameta”
Alexandre Tombini,
presidente do Banco Central

Avolatilidade recentenosprin-
cipais mercados financeiros é
consequência de um sentimento
dominante de aversão a risco por
parte de investidores estrangeiros
e da queda abrupta dos preços do
petróleo,queafeta,principalmen-
te, países emergentes exportado-
res do óleo. A avaliação é dopresi-
dente doBancoCentral (BC), Ale-
xandre Tombini, que assegurou
ontem, durante café da manhã
comjornalistas,que,mesmodian-
te de um cenário “desafiador”, o
Brasil estará“preparado” para tra-
fegar com“certa tranquilidade”
por um período de aprofunda-
mentodas tensõesmundiais.
Para isso, o país conta com

US$ 375 bilhões em reservas in-
ternacionais constituídas duran-
te período demaior liquidez nos
mercados internacionais. Tombi-
ni assegurou que o BC acompa-
nha “diariamente” a reversão
desse ciclo de dinheiro farto no
mundo, que se dará a partir da
esperada alta de juros na econo-
mia norte-americana. “Nunca na
história econômica recente se te-
ve um período tão longo de ex-
pansãomonetária, então a rever-
são disso será algo sem prece-
dentes”, frisou.

Não por outromotivo, Tombi-
ni disse ter “muita expectativa”
sobre como sedará oprocessode
normalização da política mone-
tária dos EUA. Segundo ele, seja
qual for o caminho adotado pela
maior economia do mundo, o
Brasil saberá como lidar coma si-
tuação. “Mas isso não quer dizer
que será tranquilo”, completou.
Nesse cenário, disse o presi-

dente do BC, sofremmais os paí-
ses intensivos na produção de pe-
tróleoeque, alémde tudo, enfren-
tamproblemas internos. “Nós vi-
mosoque sepassou comaRússia
nosúltimosdias.Éumaeconomia
que estámuito atrelada ao preço
do petróleo.” Ele frisou que, há
cincomeses, o preço do barril pe-
tróleoerade, emmédia,US$110e
não havia expectativa de que-
da das cotações. “Cinco ou seis
meses depois, estamos com
umpreço ametade que era em
junhodeste ano”, disse. “Difícil
dizer seessepreçoésustentá-
vel. Mas a oferta tende a se
ajustar (à demanda mais
fraca)”, frisou.
O Brasil tem a ganhar

comessecenário,disseo
chefe da autoridade
monetária. “Nós ainda
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11,15%R$3,335

Índice Bovespa nos
últimos dias (em pontos)

Título da dívida externa
brasileira na quarta-feira
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48.713 R$2,702
(▼ 1,23%)

US$5,512
(▼ 6,60%)

Julho/2014 0,01
Agosto/2014 0,25
Setembro/2014 0,57
Outubro/2014 0,42
Novembro/2014 0,51

1,16%
Nova York

10/dezembro 2,61
11/dezembro 2,64
12/dezembro 2,65
15/dezembro 2,68
16/dezembro 2,73 15,14%3,63%

SãoPaulo

CONJUNTURA/ Novasmedidasanunciadaspelogoverno russopara conter adesvalorizaçãodo rublo invertemhumordomercado.
Bovespa fechaemaltade3,63%edivisadosEUA temquedade 1,23%,depois de cincodias seguidosdeelevação

somos importadores de petróleo.
Uma vez que sustenta os níves
atuais de preço nós teríamos um
benefício deUS$ 5 bilhões aUS$
10bilhõesno saldodabalançaco-
mercial (por ano).” Por fim,Tom-
binimencionouqueaperspectiva
de umapolítica fiscalmais auste-
ra:“Achamosqueumpro-
cesso de consolidação
entre receitas e des-
pesas vai ajudar o
nossoobjetivode
trazer inflação
para o centro da
meta”. (DB)

A mudança do termo “tempo
considerável” para “improvável”
no relatório da última reunião do
Federal Reserve (Fed — banco
central dos Estados Unidos) so-
bre a possibilidade elevação dos
juros dividiu opiniões nomerca-
do. Enquanto para uns, o signifi-
cado da alteração é de que a ele-
vação dos juros no país estámais
próxima, para outros é pouco
provável que a alta ocorre nos
primeirosmeses do ano.
De acordo com o documen-

to, o Fed adotará uma postura
“paciente” para decidir quando
elevar os juros. Em discurso, a
presidente do BC norte-ameri-
cano, Janet Yellen, afirmou que
a mudança no discurso não re-
presenta modificação nas in-
tenções da autoridade monetá-
ria e que o termo condiz com o
atual momento de recuperação
da economia. Ela afirmou ainda
que é “improvável que as taxas
sejam elevadas nas próximas
reuniões”. Os encontros estão
marcados para janeiro, março,
abril e junho.
Embora o quadro de cresci-

mento dos Estados Unidos tenha
permanecido sólido, o Fed indi-
cou que adotará uma postura
mais lenta em relação ao ritmo
da taxa, acenando para o quadro
de inflação ainda fraca.
Yellen disse também que a

autoridade está confiante que o
retorno da inflação para 2% é
um fator chave para que ocor-
ram as altas de juros. A líder do
Fed destacou ainda que a taxa
de desemprego deve cair para o
seu “nível normal” de cerca de
5,2% no próximo ano e conti-
nuar a recuar em2016 e 2017. Is-
so seria uma grande notícia para
os trabalhadores, que seguem
com salários estagnados.

Fed: paciência
na alta do juro

» DECO BANCILLON

V eiodaRússia ajudadeque
o Brasil precisava para re-
verter uma tendência de
perdas na bolsa e de dis-

parada do dólar, que, após cin-
co sessões seguidas em alta, fi-
nalmente fechou o dia em que-
da frente o real. Amoeda norte-
americana caiu 1,23%, cotada a
R$ 2,702 para a venda. Já o índice
quemede o comportamento das
principais ações negociadas no
pregão paulista, o Ibovespa, teve
alta de 3,63%, aos 48.713 pontos.
As boas notícias nosmercados

locais só foram possíveis porque
Moscou intensificou o arsenal de
medidas para conter amaxides-
valorização do rublo, que desde o
iníciodoano jáperdeuquase50%
de seu valor ante o dólar, refletin-
do o aprofundamento das ten-
sões geopolíticas da Rússia coma
Ucrânia eocolapsonospreçosdo
petróleo, que ajudarama dar cor-
poàmaiorcrisecambialpelaqual
opaís já passoudesde1998.
Emmeio à derrocada de seu

mercado local, a Rússia agiu em
duas frentes. Em decisão sur-
preendente na última segunda-
feira, o banco central daquele
país decidiu elevar os juros bási-
cos em 6,50 pontos percentuais,
de 10,5% para 17% ao ano, numa
tentativa de evitar que investido-
res estrangeiros partissem em re-
tirada do país e levassem consigo
bilhões de dólares aplicados em
empresas locais, suspendeu, in-
clusive, as negociações de consu-
midorespela internet.Oaumento
dos juros,noentanto,nãosurtiuo
efeito esperado e, na terça-feira, o
rublo chegoua cair cercade 20%.
Ontem veio a segunda ofensi-

va para tentar conter a crise cam-
bial. Em ação coordenada, oMi-
nistério das Finanças e o banco
central daquele país anunciaram
setemedidas técnicaspara tentar
facilitar o acesso das empresas
russas a divisas estrangeiras e de

proteger os bancos de possíveis
perdas contábeis.
As medidas foram bem rece-

bidas pelo mercado, tanto que
,após dois dias de fortes perdas,
o rublo inverteu a tendência e
fechou em alta de 9,76% sobre o
dólar e de 11,86% sobre o euro.
Já a bolsa russa reverteu perdas
superiores a 10% registradas en-
tre segunda e terça-feira e fe-
chou em alta de 17,47%, ontem.
A euforia com a Rússia reper-

cutiu nos negócios nos principais
centros financeirosmundiais. Em
NovaYork, o índice que acompa-
nha as ações das principais em-
presas negociadas emWall Street,
o S&P 500, avançou 2%. Já a bolsa
de tecnologia Nasdaq, também

dos EUA, registrou alta de 0,75%,
seguida de perto da bolsa deTó-
quio, com valorização de 0,38%.
No Brasil, apenas três empresas
registraram perdas na bolsa. O
efeito-calendário tambémcontri-
buiu para os bons resultados do
pregão noBrasil. Ontem foi o últi-
modiadoanoparaque investido-
res exercessemo direito de nego-
ciar papéis emoperações acerta-
das previamente. O vencimento
de opções elevou o volume fi-
nanceiro negociado na bolsa pa-
ra R$ 44,9 bilhões, omaior valor já
registradopelaBMF&Bovespa.
A recente calmaria nosmerca-

dos, no entanto, não deve durar
muito tempo, alertam especialis-
tas em finanças internacionais,

quecitamcomofatoresdepreocu-
paçãoparaospaíses emergentes a
derrocadadospreçosdopetróleoe
oprovável apertomonetário a ser
adotadopelosEstadosUnidos.
Não por outro motivo, o eco-

nomista-chefeAustinRating, Alex
Agostini, prega cautela. “A gente
comemora aniversário depois de
12meses, e não de umdia para o
outro”, disse, reforçando que o
bom humor que prevaleceu on-
tem são fatores “conjunturais e
momentâneos”. Agostini não tem
dúvidas de que os tempos ainda
serãodifíceisparaospaísesemer-
gentes, em função da elevada
aversão a risco nos mercados e,
principalmente, às fragilidades
econômicasdessas economias.

Moratória russa

Alémde vender dólares
diretamente aomercado, para
tentar estancar a alta damoeda
sobre o rublo, o Kremlin decidiu
estender de umano para dois o
prazo emque bancos deixarão de
contabilizar as perdas dos ativos
penalizados pela forte
desvalorização cambial. A
moratória temporária sobre
provisões adicionais para
empréstimos a tomadores de
crédito comdificuldades foi uma
tentativa de evitar que empresas
endividadas emdólar sofram com
a alta cavalar de juros combinada
a uma perda de receitas por conta
da queda do rublo.

Edgar Su/Reuters - 12/11/14

Carlos Moura/CB/D.A Press - 27/11/14

Moeda norte-americana encerrou a sessão cotada a R$ 2,702, mas especialista acreditam que calmaria domercado não semanterá

Alívio da Rússia derruba
dólar e puxa a bolsa

Brasil à espera de mais turbulências


