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Abandonando a relativa estabilidade verificada desde 2016 (gráfico 1), a moeda brasileira mostrou
depreciação de cerca de 10% nos últimos 3 meses, saindo de R$/US$ 3,15 em 24 de janeiro para R$/US$ 3,50
nesta semana. Contribuíram para esse movimento: i) o aumento das tensões nas relações comerciais entre
China e EUA, que levou a uma aversão ao risco nos mercados internacionais; ii) a queda recente dos termos de
troca (de certa forma gerada pelo item anterior); iii) as saídas de dólares (em fevereiro e março no spot e, em
abril, no derivativo); iv) o impacto da redução do diferencial de juros, principalmente nas decisões de hedge do
arbitrador/especulador; e, por fim, v) o fato de o Brasil ter um dos maiores e mais líquidos mercados de
derivativos e de moeda do mundo emergente (em momentos de aversão, vender emergentes acaba sendo
vender Brasil, pela maior liquidez).

Entendemos, porém, que existem dois momentos distintos em relação a essa depreciação recente. O
primeiro deles, que levou o câmbio para R$/US$ 3,30, ocorreu entre fevereiro e março; e o outro, em abril,
quando o Real saiu de R$/US$ 3,30 para R$/US$ 3,50. Isso pode ser visto no gráfico 2. Essa primeira etapa da
depreciação recente, em nossa visão, é explicada majoritariamente pela maior aversão ao risco nos mercados
internacionais (política externa norte-americana), que acabou derrubando fortemente nossos termos de troca
(razão entre os preços de exportação e de importação) e gerando saídas líquidas de fluxo de divisas. Os
investimentos estrangeiros em carteira registraram expressivas saídas e a rolagem da dívida externa foi baixa
em fevereiro e março, tendo em vista a piora dos mercados globais. Interessante notar que o Real estava
oscilando próximo de moedas cujos termos de troca também haviam cedido de forma relevante nesse período,
como o dólar australiano e o dólar canadense. Nesse sentido, podemos dizer que a depreciação ocorrida foi
resultado da perda dos termos de troca e da saída de divisas, que foram potencializadas pelo fato de o BC
deixar vencer, ainda que parcialmente, as linhas de recompra no final daquele período. De todo modo, ainda
que a moeda brasileira tenha tido uma das maiores variações, em linhas gerais, os pares também observaram
depreciação.
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Gráfico 1 – Taxa de câmbio (R$/US$)

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Já na segunda etapa da depreciação, quando o Real saiu de R$/US$ 3,30 para R$/US$ 3,50, verificamos um
movimento distinto. Os mercados globais começaram a mostrar melhora do apetite por risco, principalmente
na primeira quinzena do mês, com abrandamento das tensões comerciais entre EUA e China e, com isso, as
moedas de emergentes, em geral, se apreciaram (exceto Turquia e Rússia, por questões mais específicas). O
Real, contudo, continuou depreciando. Interessante notar que a depreciação da moeda ocorreu a despeito do
início da recuperação dos termos de troca (gráfico 3) e do fluxo cambial ter se tornado positivo em abril, em
US$ 9,4 bilhões até o dia 23 (gráfico 4). Apenas nos últimos dias é que o mercado externo voltou a se mostrar
mais avesso ao risco, em função da abertura da curva de juros dos EUA (e não pelas tensões comerciais) e, com
isso, as moedas de emergentes voltaram a se depreciar, mas com o desempenho do Real comparável ao de
Turquia e Rússia e bem distinto dos demais pares.
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Gráfico 2 – Real e principais “pares”; base 100 = 24/01/2018
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Gráfico 3 – Índice Bradesco de termos de troca – dados diários
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Gráfico 4 – Fluxo cambial mensal e acumulado em 12 meses – em US$ bilhões

Fonte: Banco Central, Bradesco
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Em nossa visão, essa depreciação mais recente é explicada pelo aumento da demanda de dólar no derivativo
(gráfico 5). No caso dos fundos locais, houve redução importante da posição vendida em dólar na BMF (neste
mês, de cerca de US$ 5 bilhões). O investidor estrangeiro, por sua vez, aumentou sua posição comprada em
abril. Reconhecemos, porém, que não é possível enxergar a totalidade dessa posição apenas pela BMF, uma vez
que operações do mercado de balcão offshore são bastante frequentes e de difícil mensuração. De todo modo,
o que conseguimos assegurar é que houve aumento significativo da demanda por dólar no derivativo, por parte
dos agentes, e que esse efeito acabou sendo preponderante para a oscilação da moeda, apesar dos demais
determinantes para a taxa de câmbio terem sido favoráveis para a apreciação neste mês, exceção feita aos
últimos dias, quando os mercados globais voltaram a piorar.

3,5

-46

-200

-150

-100

-50

0

50

100

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

mar-17 mai-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18

M
ilh

ar
es

câmbio

Exposição cambial BMF

Gráfico 5 – Exposição cambial dos fundos locais (contratos) e taxa de câmbio (R$/US$)

Fonte: BMF, Bloomberg e Bradesco
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A questão subsequente refere-se ao motivo que levou o investidor a mudar seus posicionamentos em
relação à moeda brasileira. Vários fatores ajudam a explicar essa mudança de visão. Primeiramente, devemos
considerar a redução do diferencial de juros (gráfico 6), que torna a moeda doméstica menos atrativa. Ainda
que esse processo tenha ocorrido ao longo dos últimos dois anos, é possível que haja alguma não linearidade
na trajetória do câmbio, principalmente pelo fato de nos aproximarmos da média dos juros dos nossos pares
(gráfico 7) e também contarmos com taxas mais baixas do que as de pares como México e África do Sul
(considerando a taxa de juros de 1 ano). Essa queda do diferencial de juros reduz os ganhos de carry trade e
também os de arbitragem em momentos de elevação do cupom cambial, por conta do fluxo negativo no
mercado dólar pronto (como ocorreu em fevereiro e março).
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Gráfico 6 – Diferencial de juros de 1 ano (Brasil e EUA)

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Gráfico 7 – Diferencial de juros de 1 ano Brasil contra média de países pares (*)
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Outro elemento que pode ajudar a explicar a mudança de visão é o uso da moeda para se fazer hegde de
outros mercados, como bolsa e juros. O investidor, ao invés de diminuir suas posições nessas duas categorias
de ativos, acabou comprando dólar no derivativo para fazer hedge também dessas posições. Isso ajuda a
explicar porque a bolsa, por exemplo, sentiu tão pouco, apesar da divulgação, nesse período, de indicadores de
atividade doméstica mais fracos do que o esperado. E esse último fator, de maneira mais ampla – a
confirmação de que o ritmo de crescimento é realmente mais gradual –, possivelmente também afetou o Real.
Ademais, as incertezas remanescentes quanto à continuidade da agenda de ajuste fiscal podem explicar algum
aumento da volatilidade dos mercados, impulsionando a demanda por proteção (que ocorreu majoritariamente
no mercado de câmbio, é verdade). Assim, a depreciação ocorrida em abril tem majoritariamente componentes
domésticos, ainda que as pressões externas, particularmente de abertura dos juros nos EUA, também sigam
influenciando a cotação da moeda, principalmente nos últimos dias.

O que esperar da moeda daqui para frente à luz de todos esses elementos? Primeiro, temos que reconhecer
que estamos diante de um cenário de maior volatilidade nos próximos meses para a taxa de câmbio, seja por
fatores externos, seja pelos domésticos. Pelo visto, as tensões comerciais globais vieram para ficar, por mais
que tenha ocorrido algum abrandamento. Além disso, há de se verificar como o mercado reagirá a uma
potencial desaceleração cíclica do crescimento global. Acreditamos que a economia mundial exibirá expansão
ainda robusta nos próximos trimestres, mas certamente o forte ritmo observado no segundo semestre de 2017
não deverá se repetir, principalmente após a desaceleração já verificada no primeiro trimestre de 2018.
Ademais, vislumbramos recentemente nova abertura dos juros norte-americanos, com impacto nos ativos de
risco. O diferencial de juros mais baixo da economia brasileira é um fator estrutural que não deve ser alterado
nos próximos meses de forma significativa, ainda que, na medida em que o crescimento ganhar tração, esse
diferencial tende a perder relevância, em termos relativos, para os fluxos de divisas, especialmente se a agenda
de ajuste fiscal for retomada. Diante desses elementos, acreditamos que nosso cenário para a taxa de câmbio,
de R$/US$ 3,20 ao final deste ano, está mais incerto, principalmente incorporando os riscos externos já
discutidos, que parecem ser, de fato, mais permanentes. Ainda assim, a robustez das contas externas do País –
evidenciada no elevado nível de reservas internacionais, no baixo estoque de swaps cambiais, no reduzido
déficit em conta corrente e na significativa melhora na posição externa de muitas empresas – tende a limitar
uma depreciação elevada nos próximos meses.

Gráfico 8 – Bolsa (moeda local) de países selecionados; base 100 = 24/01/18

Fonte: Bloomberg, Bradesco

80

85

90

95

100

105

110

jan-18 fev-18 fev-18 mar-18 mar-18 abr-18 abr-18

Brasil Canadá Austrália Noruega África do Sul Turquia

Rússia Chile Colômbia Peru Mexico



6

Destaque Depec - Bradesco

Equipe Técnica 

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações
e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente
qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações,
julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de
todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO
ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)

economiaemdia.com.br

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Constantin Jancsó / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão 
Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de 
Freitas / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Robson Rodrigues 
Pereira / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmelstein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira /  Renan Bassoli Diniz / Thaís Rodrigues da Silva


