CONDENAÇÃO DE LULA FAZ TRIPLICAR OPERAÇÕES DE CÂMBIO
De uma semana para a outra (19/01 e 26/01), a porcentagem das operações de câmbio
triplicou após condenação do ex-presidente.

O ex-presidente Lula foi acusado pelo Ministério Público de receber propina da empreiteira OAS,
em 14 de setembro de 2016. A suposta vantagem no valor de R$ 2,2 milhões foram
destinados à conta de propina do PT, feito uma reforma de um tríplex no Guarujá (SP), que o
juiz Sérgio Moro, responsável pelas denúncias, alegou ser do petista. Houveram dois
depoimentos de Lula com o juiz, o segundo ocorrido no dia 13 de setembro de 2017, quase um
ano depois das denúncias. Mas apenas na quarta-feira passada (24/01) houve o julgamento do
ex-presidente.
Investidores já esperavam que Lula fosse condenado, assim como os economistas
apostavam no voto unânime à favor da condenação e especulavam sobre quais efeitos
teriam na bolsa de valores, analisando a mesma para acertarem nas suas previsões. Às 12h23
(horário de Brasília) do dia do julgamento, o Ibovespa subiu 2,21% aos 82.460 pontos,
enquanto o dólar caía 1,51% aos 3,189. “Isso ocorre em função do otimismo em relação à
condenação”, explica Daniela Casabona, Assessora de Investimentos da FB Wealth.
Dois dias após a condenação do Lula, o Ibovespa subiu 0,88% aos 84.413 pontos às 11h45.
As operações que antes estavam, em um todo, “paralisadas” e sem prévia de aumento nos
pontos, começaram a disparar após o julgamento. “Sabíamos, que haveria um aumento no
volume, mas não era esperado que triplicasse os números em comparação com a
média da semana passada”, comenta Fernando Bergallo, Diretor de Câmbio da FB Capital.
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