
“Há uma guerra cambial em
curso e o governo brasileiro não
ficará impassível a isso. Temos
que nos defender”, disse ontem
o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, ao anunciar mais uma
medida para conter valorização
do real frente ao dólar, que vol-
tou a se intensificar neste início
de ano. Desde ontem o ingresso
de divisas por meio de emprés-
timos ou emissão de debêntu-
res no exterior com prazo de
vencimento inferior a três anos
passaram a pagar alíquota de
6% do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF).

A regra já valia para as toma-
das de recursos até dois anos,
mas o governo decidiu ampliar
o prazo para forçar os tomado-
res — empresas e bancos — a
um financiamento mais longo
e, por consequência, mais caro.
Dessa forma, reduz-se o dife-
rencial positivo dos ganhos en-
tre uma captação com juros pró-
ximos do nulo e a taxa Selic,
que paga 10,5% ao ano. Só nes-
te início de ano, mais de US$ 19
bilhões entraram no país fruto

de captação de
empresas brasilei-
ras no exterior.

Segundo Mantega,
com as medidas expansio-
nistas que estão sendo to-
madas pelos Estados Unidos,
União Europeia e Japão, há di-
nheiro em excesso circulando
no mundo em busca de ganhos

maiores. “E o Bra-
sil é um lugar que

oferece segurança e
alta rentabilidade.”
Na ponta contrária, o

governo baixou de 2% para
zero a alíquota do imposto pa-

ra as Brazilian Depositary Re-
ceipts (BDRs) — certificados de
valores mobiliários emitidos por
companhias com sede no exte-
rior, mas que são negociadas no
mercado brasileiro. A medida ha-
via sido tomada no passado por
suspeita de triangulação de re-
cursos com o foco na aplicação
do diferencial da taxa de juros.

Mantega negou que o gover-
no esteja estudando taxas os re-
cursos que entram via Investi-
mento Estrangeiro Direto
(IED) que “são muito bem-vin-
dos ao país”. Até pouco tempo,
o governo desconfiava que es-
sa rubrica estava sendo usada
como disfarce para a entrada
de dólares sem pagamento de
tributos mas que, em vez de ir
para o setor produtivo, era apli-
cada no mercado financeiro.
“Não estamos vendo nenhuma
anormalidade nisso. É um in-
vestimento que só ajuda.”

Alívio momentâneo
O anúncio e o leilão de compra
feito pelo Banco Central pela
manhã não evitaram a queda da
moeda americana, que recuou
0,47%, para R$ 1,712 na venda.
Segundo economistas, as medi-
das são meramente paliativas. A
tendência de valorização do

real em relação ao dólar se man-
tém, uma vez que o movimento
de desvalorização da moeda
americana é global. Além disso,
o fluxo de capitais não mudou
de trajetória e ainda segue em
direção aos mercados emergen-
tes, inclusive para o Brasil, que
detém taxas de juros bastante
atraentes quando comparada
com as do resto do mundo.

“As medidas só vão conse-
guir jogar um pouco de areia
na engrenagem. Não vão segu-
rar o câmbio acima de R$ 1,70,
só vai diminuir a pressão tem-
porariamente. A queda nos ju-
ros na semana que vem tam-
bém não passam de paliati-
vas”, afirma Carlos Thadeu
Freitas, ex-diretor do Banco
Central e chefe da Divisão Eco-
nômica da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC).

Octavio de Barros, diretor do
Departamento de Pesquisas e Es-
tudos Econômicos (Depec) do
Bradesco, também acha que a
mudança feita ontem no IOF po-
de ter impacto de curto prazo, in-
terrompendo temporariamente
a apreciação cambial. “Mas o
principal efeito dessa medida e
das notícias de que novas inter-
venções podem ocorrer é o efei-
to da sinalização do governo de
que está preocupado com os im-
pactos do câmbio sobre a ativida-
de econômica, principalmente a
indústria”, avalia Barros. “Con-
tudo, a tendência do real conti-
nua sendo a de apreciação, dian-
te de um mundo bastante líqui-
do e um Brasil que cresce mais
do que os demais países, sem
apresentar piora na trajetória da
relação dívida/PIB. Continuo
acreditando em R$ 1,65/US$ ao
final deste ano.”

O efeito sobre captações ex-
ternas também deve ser limita-
do, na avaliação do especialista
em finanças Ricardo Torres, da
BBS Business School. “Existem
formas para contornar a nova ta-
xação, com empréstimos entre
empresas para trazer o recurso
ao país, ou mesmo estendendo
o prazo para cinco anos, e colo-
cando a opção de venda para
três anos e dois meses”, diz. Pa-
ra ele, a meta do governo de
manter o dólar acima de R$ 1,70
para proteger a indústria não
vai dar certo. “Primeiramente
porque o dólar está frágil e, se-
gundo, a doença da indústria é
o custo de produção e o progra-
ma de impostos, não câmbio.”
■

Simone Cavalcanti,
Ruy Barata Neto, Natália Flach
e Regiane de Oliveira
redacao@brasileconomico.com.br
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Aumento do IOF não resolve
e dólar continua desabando
Fazenda eleva taxa sobre empréstimos no exterior, mas economistas veem medida como paliativa

In
fo

g
ra

fi
a:

A
le

x
S

ilv
a

Manteganega
possibilidadedetaxação
sobre Investimento
EstrangeiroDireto

4 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 2, 3 e 4 de março, 2012



Usar o fundo soberano para
comprar dólares, acelerar

corte de juros, IR na fonte para
estrangeiros são algumas das
cartas na manga do governo
para segurar alta do real.

A presidente Dilma Rousseff re-
forçou o coro de Guido Mante-
ga ontem e criticou duramente
as políticas monetárias expan-
sionistas adotadas por países
desenvolvidos que buscam en-
frentar a crise internacional
desse modo, afirmando que
eles fazem isso de forma “abso-
lutamente inconsequente”.

“Nós nos preocupamos, sim,
com esse tsunami monetário
dos países desenvolvidos, que
não usam políticas fiscais de
ampliação da capacidade de in-
vestimento para retomar e sair
da crise que estão metidos”,
disse Dilma em cerimônia com
empresários e sindicalistas.

“Eles compensam essa rigi-
dez fiscal com uma política mo-
netária absolutamente inconse-
quente do ponto de vista do
que ela produz nos mercados
internacionais”, acrescentou a
presidente.

Na quarta-feira, o Banco
Central Europeu (BCE) injetou
¤ 530 bilhões (cerca de US$
700 bilhões) no sistema finan-
ceiro da Zona do Euro, na ten-
tativa mais recente de estimu-
lar a economia da região. A
grande quantidade de dinheiro
circulando no mundo tem leva-
do a fortes fluxos de dólares
aos países emergentes.

Além disso, os juros muito
baixos nessas economias ma-

duras também pesam sobre o
interesse e destino de fluxo de
capitais internacional. O presi-
dente do banco central ameri-
cano, Ben Bernanke, descar-
tou esta semana um novo pro-
grama de liquidez por compra
de títulos, o chamado Quanti-
tative Easing 3 — mas, por ou-
tro lado, já firmou compromis-
so em manter a taxa de juros
na faixa atual (de zero a
0,25%) até 2014 — o que faz o
capital buscar rentabilidade
em outros países.

No Brasil, o dólar acumula
uma queda superior a 9% no
ano, o que tem impacto sobre
os setores da indústria ligados
às exportações.

Guerra cambial
Ontem, Dilma aproveitou a pla-
teia e sindicalistas para reafir-
mar a determinação do gover-
no de defender a indústria na-
cional. “Nós sabemos que hoje
as condições de concorrência
são adversas. Não porque a in-
dústria brasileira não seja pro-
dutiva, mas porque tem uma
guerra cambial”, disse. “Nós va-
mos continuar desenvolvendo
este país, defendendo a sua in-
dústria, impedindo que os méto-
dos de sair da crise dos países
desenvolvidos impliquem na ca-
nibalização dos mercados dos
países emergentes.” ■ Reuters

Ao que tudo indica, o governo es-
tá pronto para usar todas as ar-
mas disponíveis para limitar a va-
lorização do real ante o dólar. De-
pois de leilões à vista e a termo,
um swap cambial reverso e agora
ajuste na incidência do Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) sobre captações no exte-
rior, o próximo passo pode ser o
uso do Fundo Soberano Brasileiro
para comprar dólares. “Se neces-
sário for, o Fundo Soberano pode
entrar, mas o BC tem sido sufi-
ciente”, afirmou ontem o minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega.

Outra possibilidade é a autori-
dade monetária acelerar cortes
na taxa básica de juros. Para Car-
los Thadeu de Freitas, ex-diretor
do BC, caso o dólar atinja R$ 1,65,
a Selic pode chegar a um dígito
mais rápido do que o mercado es-
pera. “Não acho que vamos ter es-
sa mudança na próxima reunião
do Copom. Mas o BC pode sinali-
zar que o quadro mudou e que a
tendência é inevitável.”

Segundo Freitas, o real está, na
verdade, se recuperando da que-
da sofrida no ano passado, quan-
do perdeu 11,17% ante a moeda
americana. Em 2012, já acumula
alta de 9,36% e aparece na quar-
ta posição de divisas que mais se

valorizaram no período — até os
primeiros rumores de interven-
ção no câmbio, em 28 de feverei-
ro, a moeda brasileira figurava na
primeira colocação do ranking.

Sobre a possibilidade de taxar
o investimento estrangeiro dire-
to (IED) — descartado ontem por
Mantega — os operadores José
Carlos Amado, da corretora Re-
nascença, e Marcos Trabbold, da
B&T Corretora, acham uma medi-
da arriscada. Segundo eles, é mui-
to difícil “peneirar” o que é inves-
timento produtivo e financeiro.
“Parte do investimento entra dis-
farçado como se fosse para em-
presa e se colocar uma taxa na en-
trada pode prejudicar muitas
companhias”, analisa Trabbold.
“O mais fácil é mesmo taxar as
captações”, completa Amado.

Outra possibilidade é aumen-
tar as reservas cambiais, hoje em
torno de US$ 380 bilhões. “Mi-
nha projeção é que até o fim de
2012 o colchão chegue a US$ 500
bilhões. Isso significará um custo
fiscal imenso de cerca de US$ 50
bilhões”, aponta José Oreiro, pro-
fessor de economia da UNB. Há
ainda a chance de tributar os es-
trangeiros com imposto de renda
na fonte. “Mas só entraria em vi-
gor em janeiro de 2013, por isso é
mais fácil mexer no IOF, que tem
vigência imediata”, diz Rubens
Velloza, sócio do Velloza & Girot-
to Advogados. ■ N.F.

Avalanche de recursos
no mercado americano,

europeu e japonês, aliado
a juros baixos, provocam fluxo
de capitais acelerado para
mercados emergentes.

Tendência para o real
ainda é de valorização,

na projeção de economistas,
e efeito de alta de IOF sobre
captações externas não deve
ser duradouro no câmbio.
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Ueslei Marcelino/Reuters

Irritação com política
monetária alheia

Arsenal do
governo inclui uso
do fundo soberano

Evandro Monteiro

➤

Dinheiro para comprar mais
dólares e até cortes mais
acentuados da Selic no radar

Caso o dólar caia para R$ 1,60,
Octavio de Barros acredita que o BC
pode aumentar a velocidade com
que tem reduzido a taxa Selic. Nas
últimas reuniões do Copom, o corte
tem sido de 0,5 ponto percentual.

Quais são as possibilidades
de medidas caso o aumento
de IOF não tenha efeito?
Bem, nesse tema são várias as
alternativas possíveis, desde

aumento de IOF em derivativos
à redução de juros mais rápida.
O sinal do governo é que há
armas disponíveis. Não creio
que reduzir os juros em ritmo
mais forte agora esteja no
radar, mas não descarto essa
possibilidade se o dólar
caminhar para R$ 1,60. Como
consequência, podemos ver maior
volatilidade de curto prazo.

Existe uma taxa cambial ideal
para desestimular o fluxo?
Essa resposta depende de
vários aspectos, que incluem
diferenciais de juros e de
crescimento, questões
institucionais, ou seja,
cumprimento de contratos, e
perspectivas econômicas. Não
creio que sob as condições globais
vigentes e previstas até 2014 e
diante das perspectivas de longo
prazo para a economia brasileira ,
deveremos ver queda significativa
de fluxos ao Brasil. Vislumbro
exatamente o contrário,
inclusive por conta do aumento
de investimentos previstos para
Copa, Olimpíadas e pré-sal. N.F.

➤

“

Diretor do Departamento de Pesquisas
e Estudos Econômicos do Bradesco

➤
LEIA MAIS

Juros baixos com injeção contínua de recursos nas economias de Europa,
Estados Unidos e Japão são “inconsequentes”, diz presidente Dilma

Países desenvolvidos
compensam
rigidez fiscal com uma
política monetária
absolutamente
inconsequente
do ponto de vista
do que ela produz
nos mercados
internacionais

Dilma Rousseff

“O sinal do governo
é que há armas
disponíveis”

...OCTÁVIO DE BARROS

PresidenteDilma
critica“tsunami

monetário”de
economiasmaduras
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