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Mantega diz que governo vai continuar agindo sobre câmbio, 
analistas desconfiam de eficácia dessas ações

Daniel Haidar

LONDRES. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta terça-feira, em 
Londres, que o Brasil vai continuar agindo para conter a sobrevalorização do real. Entre 
as opções, estão intervenções nos mercados futuros e de derivativos, mas a 
possibilidade já despertou a desconfiança dos analistas. Desde sexta-feira, o dólar vem 
atingindo o patamar de R$ 1,55, batendo o menor valor desde janeiro de 1999, quando o 
governo promoveu a maxidesvalorização do real.
- O governo continuará adotando medidas para conter a sobrevalorização... Tomamos 
medidas sobre o depósito compulsório e podemos tomar medidas sobre os futuros e os 
derivativos - disse a jornalistas em Londres.
Apesar das medidas já adotadas, incluindo aumento do IOF, a moeda brasileira está 
perto dos níveis mais fortes em 12 anos, a R$ 1,55 por dólar.
- O problema é que a política monetária nas economias avançadas está muito relaxada. 
Esses países não estão se recuperando, têm um problema de crescimento. É por isso 
que o dinheiro migra para países emergentes - acrescentou o ministro.
Mantega também afirmou que o Brasil está no caminho para crescer cerca de 4,5% este 
ano. Ele acrescentou que não há bolhas nos mercados de crédito e de capitais no país, 
apesar da expansão da economia.
- Temos uma economia aquecida, mas não tão aquecida... O crédito está crescendo a 
uma taxa menor que no ano passado, nós desaceleramos a economia - argumentou. - 
Em relação à inflação, a taxa está diminuindo. Todos os indicadores apontam a 
desaceleração da inflação. No mês que vem, a inflação será mais baixa porque (os 
preços) das commodities estão mais baixos; os preços de combustíveis estão mais 
baixos.
O Banco Central vem elevando o juro básico desde o início do ano, para o nível atual de 
12,25% anuais, e a expectativa no mercado é que promova pelo menos mais um 
aumento.
- Sempre tomamos medidas para ajustar o crescimento para nosso potencial... Se 
necessário, o Banco Central continuará elevando a taxa de juros, mas essa é uma 
decisão do Banco Central - afirmou.
Mantega disse ainda que o país já alcançou mais da metade de sua meta de superávit 
primário neste ano e que a agenda de reformas do governo inclui redução dos impostos 
sobre investimento.
- Em 2011, o resultado fiscal será muito melhor que em 2010.
Intervir no dólar futuro é apertar tecla errada, diz ex-diretor do BC
O ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central (2006-2008) Paulo Vieira da 
Cunha, atual diretor de pesquisa do fundo Tandem Global Partners, desconfia do 
sucesso de novas medidas de intervenção no câmbio prometidas por Mantega.
- O ministro continua apertando a tecla errada. A tecla correta no papel dele seria 
prometer um ajuste fiscal maior [mais economia para pagar juros da dívida pública] - 
disse Vieira da Cunha.
Analistas dizem que intervenções nos mercados futuros e de derivativos não são o 
remédio mais efetivo para impedir a queda do dólar no mercado local. Argumentam que o
real só vai interromper valorização excessiva se diminuir a entrada de dólares no país. E 
a principal razão para essa enxurrada de moeda estrangeira é a elevada taxa de juros 
paga a títulos da dívida pública brasileira que permite a investidores captar recursos a 
baixo custo fora do país para ganhar com o retorno das taxas elevadas pagas no Brasil, 
na chamada arbitragem.
Mas para reduzir os juros, mantidos em níveis altos para esfriar a demanda e forçar uma 
redução nos preços, o governo precisaria combater a inflação de outra forma. Nisso 
também há consenso de que é preciso reduzir o consumo, só que apenas do setor 
público. Mas as opiniões convergem de que esse freio na demanda precisa ser feito com 



redução do gasto público e elevação do superávit primário, a economia feita para pagar 
juros da dívida pública.
Se confirmada, não será a primeira vez que o governo combate a desvalorização do 
dólar no mercado futuro. O Banco Central voltou a intervir no dólar futuro em janeiro 
deste ano com um instrumento conhecido como leilão de swap cambial reverso. Na 
prática, essa ação equivale a uma compra futura de dólares, instrumento defendido pelo 
ministro Guido Mantega como arma para evitar distorções no mercado de câmbio. 
Quando a autoridade monetária compra dólares, ela estimula a a alta da cotação.
Outras medidas adotadas pelo governo contra a valorização excessiva do real foram o 
aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre compras no exterior e do 
prazo para incidência do IOF sobre empréstimos captados no exterior.
Mas para Vieira da Cunha isso nada mais foi do que "jogar areia na engrenagem". 
Contra a queda do dólar, ele defende a elevação da economia feita para pagar juros da 
dívida pública. A meta perseguida pelo governo para este ano é economizar R$ 117,9 
bilhões para pagamento de juros, equivalente a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) 
previsto para o ano.
O pesquisador Rubens Penha Cysne, diretor da Escola de Pós-graduação em Economia 
da Fundação Getúlio Vargas (EPGE/FGV), defende que o governo deveria elevar o 
superávit primário para algo perto de 5,7% do PIB nos próximos anos para obter o 
chamado déficit nominal zero e interromper o combate à inflação com juros altos. O 
resultado nominal é a diferença entre receitas e despesas, incluídos os gastos com 
pagamento de juros da dívida. Já o superávit primário é calculado excluindo gastos com 
juros da dívida.
- Precisaria chegar a um superávit primário de 5,7% por dois ou três anos. Sendo mais 
incisivo na meta fiscal, não precisaria de um juro tão alto para combater a inflação - 
avalia o pesquisador.
Francisco Carvalho, gerente da mesa de dólar da corretora BGC Liquidez, também 
reagiu com descrédito à promessa do ministro de intervenção no dólar futuro. Para ele, 
uma medida possível no arsenal do ministro pode ser um aumento da taxação de 
contratos de derivativos. Mas Carvalho vê pouca chance de sucesso nessa medida 
contra a valorização do dólar.
- Tem dólar futuro, juros futuros, cupom cambial, opções... O governo não vai conseguir 
abraçar tudo ao mesmo tempo - diz Carvalho.
Para o operador de câmbio, a solução também passa por diminuir a taxa básica de juros 
para conter a entrada de investidores interessados no retorno de juros elevados.
- Na verdade, a conta é baixar os juros. Diminuir esse ganho com juros já dá uma bela 
ajuda - diz Carvalho.


