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FORTE DESVALORIZAÇÃO DO REAL 
 

A moeda brasileira registrou nos últimos anos um forte processo de perda de valor em relação ao dólar. A cotação do Real que estava em torno de 

R$/US$ 3,30 no início de 2018, já está atualmente no patamar de R$/US$ 5,88. Apenas em 2020 a desvalorização do Real já ultrapassa a marca de 40%. 

Este resumo do câmbio apresentará alguns dos indicadores condicionantes da taxa de câmbio no Brasil, para tentar compreender a tendência esperada 

para a nossa moeda nos próximos meses. 

 

Dentre os fatores que contribuem para a desvalorização do Real frente ao Dólar, podemos citar: 

o Redução da Taxa de Juros (Selic) 

o Aumento da Dívida Pública / PIB 

o Ampliação do Déficit Primário 

o Conflito Político entre Poderes 

o Alta do Risco País 

o Recuo dos Preços das Commodities 

o Estagnação da Balança Comercial 

o Elevação do Déficit das Transações Correntes 

o Fluxo Financeiro Negativo 

o Perda de Produtividade do Trabalho 

 

Já em relação aos fatores que contribuem para a valorização do Real frente ao Dólar, temos: 

o Saldo de Investimento Direto ainda Positivo 

o Inflação Baixa 

o Reservas Internacionais Elevadas 

 

Diante deste cenário de forte recuo das atividades econômicas, e da maior incerteza em relação a retomada pós pandemia, a RC Consultores espera 

que o câmbio médio em 2020 fique em R$/US$ 5,40, sendo que a cotação diária ainda poderá testar novos patamares de alta, inclusive rompendo a 

barreira dos R$/US$ 6,00.  2 
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FORTE DESVALORIZAÇÃO DO REAL 
 
O Real apresentou forte desvalorização 
frente ao dólar ao longo da última 
década, partindo de uma cotação de 
aproximadamente R$/US$ 1,56 em 
julho/11 para algo em torno de R$/US$ 
5,70 em abril/20. 
 

A velocidade deste processo de 
desvalorização se acentuou em três 
momentos distintos: 
 
1) Impeachment de Dilma Rousseff, 

principalmente ao longo do ano de 
2015.  
 

2) Eleição presidencial de 2018, com 
ruídos sobre os candidatos mais 
cotados para vencer. 
 

3) Impactos Covid-19 e incertezas do 
governo Bolsonaro. 
 

Nominalmente, estamos presenciando 

a taxa de câmbio mais alta do Real, 
porém, como veremos a seguir, em 
relação ao câmbio ajustado, corrigido 
pelo diferencial de inflação entre BR e 
EUA, a cotação do início do governo 
Lula em 2002 ainda foi superior. 
 
Nas próximas páginas iremos 

apresentar gráficos e tabelas com 
indicadores econômicos que possam 
dar fundamento aos movimentos 
futuros esperados para o câmbio no 
Brasil. 3 

Fonte: BCB 
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Maio.20 

QUEDA DOS JUROS 
 
Os juros SELIC nunca foram tão baixos 
no Brasil. Atualmente a taxa está em 
3,75% a.a., porém a expectativa do 
mercado é de novos cortes nas 
próximas reuniões do COPOM, 
encerrando o ano em 3,00% a.a. 
 

Em 2017 a taxa era de 14,25% a.a. 
 
Este recuo rápido e intenso contribui 
para o crescimento do mercado 
interno de crédito, com taxas mais 
atrativas para investimentos e consumo 
por parte das empresas e famílias. 
 

No entanto, a menor taxa Selic reduz a 
atratividade pelos títulos públicos da 
dívida brasileira, que atraem um fluxo 
menor de dólares para o país.  
 
O diferencial de juros deverá se manter 
baixo nos próximos meses. 
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Maio.20 

Fonte: BCB / IBGE / Bloomberg 

QUEDA DOS JUROS 
 
A redução dos juros nominais não é 
exclusividade do Brasil. Praticamente 
todos os países do mundo estão em 
processo de queda dos juros nominais. 
Alguns destes já trabalham no campo 
negativo, como Suíça (-0,75%) e a Zona 
do Euro (-0,5 %). 

 
Quando consideramos o efeito da 
inflação, a grande maioria dos países 
do mundo já trabalham com taxas 
reais de juros negativas.  
 
Atualmente o Brasil tem juros nominais 
de 3,00% a.a., com inflação em 12 

meses de 3,3% a.a., resultando num juro 
real negativo da ordem de apenas 
0,3% a.a. 
 
A expectativa é que a Selic encerre 
2020 em 2,25% a.a., com um recuo da 
Inflação (IPCA) para 2,00%. 
 

  

País
Juros 

Nominal
Inflação

Juros 

Real

Última 

Alteração

Suiça -0,75% -1,1% 0,4% Reduziu

Dinamarca -0,60% 0,4% -1,0% Aumentou

Zona do Euro -0,50% 0,4% -0,9% Reduziu

Japão -0,10% 0,4% -0,5% Reduziu

Suécia 0,00% 0,6% -0,6% Aumentou

Reino Unido 0,10% 1,5% -1,4% Reduziu

Estados Unidos 0,13% 1,5% -1,4% Reduziu

Nova Zelândia 0,25% 2,5% -2,3% Reduziu

Austrália 0,25% 2,2% -2,0% Reduziu

Noruega 0,25% 0,7% -0,5% Reduziu

Canadá 0,25% 0,9% -0,7% Reduziu

Peru 0,25% 1,7% -1,5% Reduziu

Chile 0,50% 3,7% -3,2% Reduziu

Polônia 0,50% 4,6% -4,1% Reduziu

Coréia do Sul 0,75% 0,1% 0,7% Reduziu

Tailândia 0,75% -3,0% 3,8% Reduziu

Hong Kong 0,86% 2,3% -1,4% Reduziu

Arábia Saudita 1,00% 1,5% -0,5% Reduziu

República Checa 1,00% 3,4% -2,4% Reduziu

Taiwan 1,13% 0,0% 1,1% Reduziu

Malásia 2,00% -0,2% 2,2% Reduziu

Filipinas 2,75% 2,2% 0,6% Reduziu

Brasil 3,00% 3,3% -0,3% Reduziu

Colômbia 3,25% 3,5% -0,3% Reduziu

China 3,85% 4,3% -0,5% Reduziu

África do Sul 4,25% 4,1% 0,2% Reduziu

Índia 4,40% 5,9% -1,5% Reduziu

Indonésia 4,50% 2,7% 1,8% Reduziu

Rússia 5,50% 2,5% 3,0% Reduziu

México 6,00% 3,3% 2,7% Reduziu

Turquia 8,75% 10,9% -2,2% Reduziu
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QUEDA DOS JUROS 
 
O gráfico ao lado facilita a nossa 
análise. 
 
As barras representam os juros reais, 
sendo as barras vermelhas os países 
com taxas reais negativas e as barras 
em azul dos juros reais positivos. 

 
As Bolinhas pretas são os juros nominais 
de cada país. 
 
É notável que grande parte deles já 
registram taxas reais negativas. 
 
  



Moedas
No ano 

de 2020

Iene (Japão) 1%

Franco (Suiça) -1%

Yuan (China) -2%

Euro -4%

Won (Coréia do Sul) -7%

Rupia (Índia) -7%

Libra Esterlina (Reino Unido) -7%

Dólar (Canadá) -9%

Peso (Argentina) -11%

Zloty (Polônia) -11%

Dólar (Austrália) -11%

Rupia (Indonésia) -12%

Peso (Chile) -14%

Lira (Turquia) -18%

Rublo (Rússia) -22%

Peso (Colômbia) -23%

Peso (México) -30%

Rande (África do Sul) -36%

Real (Brasil) -40%
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REAL TEM O PIOR DESEMPENHO EM 2020 
 

Na comparação com as principais moedas do mundo, o Real apresenta o pior desempenho ao longo 
de 2020, com desvalorização da ordem de 40%. 
 
Apenas a moeda japonesa não apresentou desvalorização frente ao dólar, com alta de apenas 1%. 
  



Moedas
Em 12 

meses

Franco (Suiça) 4%

Iene (Japão) 4%

Euro -4%

Libra Esterlina (Reino Unido) -5%

Yuan (China) -6%

Dólar (Canadá) -6%

Won (Coréia do Sul) -8%

Rupia (Índia) -10%

Rupia (Indonésia) -10%

Zloty (Polônia) -11%

Dólar (Austrália) -13%

Rublo (Rússia) -19%

Lira (Turquia) -20%

Peso (Colômbia) -28%

Peso (Chile) -29%

Peso (México) -31%

Rande (África do Sul) -34%

Real (Brasil) -44%

Peso (Argentina) -55%
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FORTE DESVALORIZAÇÃO DO REAL EM 12 MESES 
 

Já na comparação acumulada em 12 meses, o Real só não perde para a desvalorização oficial do Peso 
Argentino (-55%). 
 
Apenas as moedas da Suíça (Franco Suíço) e do Japão (Iene) não apresentaram desvalorização frente 
ao dólar no período. 
  



Abril.20 
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TAXA DE CÂMBIO AJUSTADA 
 
Se considerarmos a taxa de câmbio 
nominal do Real frente ao Dólar (linha 
vermelha), verificamos que a cotação 
média de R$/US$ 5,29 em abril de 2020 
é a maior da história, acima do 
patamar médio registrado em 2002, no 
primeiro mandato do presidente Lula. 

 
No entanto, se ajustarmos esta 
cotação, considerando o diferencial 
de inflação entre o Brasil e os Estados 
Unidos no período, verificamos que a 
cotação de 2002 ainda é superior ao 
registrado atualmente. 
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TAXA DE CÂMBIO AJUSTADA 
 
Além do ajuste realizado na cotação 
pelo diferencial de inflação entre o 
Brasil e os Estados Unidos, podemos 
também aplicar outras metodologias 
para compreender a estrutura atual do 
câmbio brasileiro. 
 

O gráfico ao lado apresenta três 
abordagens distintas, sendo que nas 
três o pico atingindo em 2002 ainda é 
superior à cotação atual. 
 
Embora a desvalorização nominal do 
Real já atinja patamares recordes, o 
câmbio ajustado ainda apresenta 

comportamento menos estressado. 
 
De qualquer forma, a cotação atual 
destas abordagens já são equivalentes 
ao registrado nos anos de 2004 e 2005. 
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TAXA DE CÂMBIO EFETIVA 
 
Quando consideramos a taxa efetiva 
real do Real, reconhecendo a inflação 
do período e a composição dos 
principais países na relação de 
comércio externo brasileiro, verificamos 
que a cotação atual ainda é inferior 
ao pico registrado em 2002, porém a 

cotação está próxima ao ano de 2003. 
 
Em relação ao ano de 2011, a 
desvalorização atual é de 
aproximadamente 100%. 
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DÓLAR SE VALORIZA NO MUNDO 
 
O Dólar, por outro lado, apresentou 
valorização frente a uma cesta de 
moedas, tendo como referência a 
participação comercial de cada país 
com os EUA. 
 
No ano de 2014 foi registrado a maior 

parte da valorização do Dólar na 
década.  
 
O Dólar vem se valorizando frente as 
demais moedas desde meados de 
2018, retornando ao patamar médio 
do início de 2016. 
 

O maior nível de incerteza nos 
mercados financeiros pode levar a 
uma corrida por liquidez, pressionando 
ainda mais o Dólar. Por outro lado, as 
medidas anunciadas pelo FED de forte 
ampliação da base monetária poderá 
reduzir esse ímpeto. 
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RISCO PAÍS VOLTA A SUBIR 
 
Após uma forte alta do Risco País no 
Brasil registrada ao longo do ano de 
2015, reflexo do processo de 
impeachment de Dilma Rousseff, com 
pico no início de 2016, quando o risco 

atingiu 532 pontos, a tendência se 
reverteu e apresentou queda 
acentuada nos últimos anos. 
 
Os impactos da COVID-19 na 
economia mundial encerrou a 
tendência de queda do risco país nos 
países emergentes. 

 
O risco país do Brasil saltou de 209 em 
fev.20 para 409 em apenas 2 meses. 
 
A queda da atividade econômica 
reduzirá drasticamente a arrecadação 
tributária, num momento de forte 
elevação dos gastos públicos para 

combater a pandemia. O maior déficit 
público e o crescimento da dívida 
pública brasileira inviabilizará uma 
retomada rápida da confiança 
externa. 
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RISCO PAÍS VOLTA A SUBIR 
 
O aumento do risco país não ficou 
restrito à economia brasileira. 
Praticamente todos os países do 
mundo registraram esta tendência, 
com maior ênfase nos países 

emergentes, principalmente naqueles 
com maior desequilíbrio econômico e 
financeiro. 
 
O risco da Argentina praticamente 
dobrou ao longo dos quatro primeiros 
meses de 2020. A Turquia também 
enfrenta grande desconfiança, com 

risco país acima da média geral. 
 
A maior percepção de risco reduz a 
atratividade por capitais estrangeiros, 
encarecendo a rolagem da dívida 
pública e pressionando as moedas 
nacionais destes países emergentes. 
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RESERVAS AINDA ELEVADAS 
 
Para conter a elevação da 
desconfiança na economia brasileira, 
é preciso manter ferramentas que 
preservem a credibilidade da nossa 
moeda. 

 
Uma dessas ferramentas são as reservas 
internacionais, que tiveram forte alta 
ao longo do século, partindo do 
patamar médio de US$ 45 bi em 2002 
para aproximadamente US$ 360 bi em 
2020. 
 

Desde 2012 o patamar médio das 
reservas internacionais vem se 
mantendo equilibrado, por volta de 
US$ 370 bi.  
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QUEDA RECENTE DAS RESERVAS 
 
No entanto, ao longo do último ano o 
estoque da reservas vem diminuindo. 
 
Do pico de meados de 2019, quando 
as reservas atingiram US$ 401 bi, a 

queda atual chega a US$ 39 bi, 
totalizando US$ 362 bi em abril de 2020. 
 
O nível das reservas internacionais 
permanecem adequadas. 
 
Caso o nível continue diminuindo nos 
próximos meses, como resultado das 

interações do Banco Central no 
mercado cambial, é possível uma nova 
onda de deterioração da credibilidade 
na moeda brasileira, contribuindo para 
a desvalorização do Real.  
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DÉFICIT NAS TRANSAÇÕES CORRENTES 
 
Com exceção de um breve período com 
saldo positivo das transações correntes 
entre os anos de 2004 e 2007, o padrão 
brasileiro sempre foi de elevados déficits 
nas transações correntes. 
 

A forte alta das cotações de 
commodities no início do século contribui 
diretamente para o saldo positivo das 
transações correntes e crescimento das 
reservas internacionais. 
 
Desde então o déficit tem se 
consolidado. Após uma breve melhora 

em 2015 e 2016, reflexo da forte 
desvalorização cambial do período, no 
último ano o desequilíbrio voltou a 
crescer, atingindo 2,8% do PIB em março 
de 2020. 
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BALANÇA COMERCIAL POSITIVA 
 
O salda da balança comercial 
permanece positivo, em US$ 36,9 bi no 
acumulado em 12 meses até mar/20. 
 
Em Out/17 o saldo era positivo em US$ 
64,7 bi. 

 
A queda do saldo da balança 
comercial brasileira está ocorrendo 
principalmente em função da queda 
das exportações.  
 
Em jan/19 as exportações acumuladas 
em 12 meses eram de US$ 240,5 bi. 

Atualmente estão em US$ 224,3 bi.  
 
Já as importações permaneceram no 
mesmo patamar no período, em jan/19 
totalizavam US$ 188,9 bi e em mar/20 
registravam US$ 187,4 bi. 
 
A forte desvalorização do Real em 

2020, em conjunto com o menor ritmo 
da atividade econômica irão frear o 
ímpeto de alta das importações, 
contribuindo para alguma melhora do 
saldo da balança comercial nos 
próximos meses. 
 
As exportações brasileiras também 

serão impactadas com o recuo do 
crescimento chinês, nosso maior 
parceiro comercial. 
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BALANÇA COMERCIAL POSITIVA 
 
Forte desvalorização do Real em 2015 
contribui para a queda das 
importações e elevação do saldo 
comercial. 
 
As exportações também recuaram no 

período, mas em nível menor se 
comparado as importações. 
 
O mesmo comportamento deverá 
ocorrer nos próximos meses, mantendo 
o saldo da balança comercial positivo. 
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SERVIÇOS E RENDAS REDUZEM O 

SALDO 
 
O saldo positivo da balança comercial 
não é suficiente para cobrir o resultado 
negativo da balança de serviços e de 
Rendas primárias. 
 

Enquanto o saldo da balança 
comercial totalizou em mar/20 US$ 36,9 
bi positivos, o saldo acumulado dos 
serviços e das rendas é negativo em 
US$ 87,6 bi em mar/20. 
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INVESTIMENTO EM PATAMAR MÉDIO 
 
Uma forma de compensar a saída de 
recursos do país é através da entrada 
de recursos via investimento direto. 
 
Atualmente, o patamar médio anual 
de investimento direto no Brasil é de 

US$ 80 bi, mas este valor já foi superior a 
US$ 110 bi em 2011. 
 
O Brasil tem enorme potencial de 
atração de novos investimentos, mas as 
incertezas geradas pelo governo 
Bolsonaro podem restringir este 
crescimento, inviabilizando inclusive a 

manutenção do patamar atual de 
investimentos. 
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INVESTIMENTO EM PATAMAR MÉDIO 
 
Em relação ao PIB, o investimento 
direto no país está em 4,5%, valor 
próximo ao registrado no início do 
século. 
 
É preciso destravar os investimentos 

privados no Brasil para que esse 
indicador se eleve de forma 
consistente. 
 
A maior entrada de investimentos 
diretos no país contribuiria para um 
maior crescimento econômico e maior 
estabilidade da moeda nacional. 



ANEXOS 
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Os gráficos e tabelas abaixo foram retirados de relatórios, jornais e posts em rede social. 

 

O objetivo é complementar o resumo econômico sobre o câmbio no Brasil com outras 

abordagens e informações complementares de grande importância para a compreensão 

do cenário atual. 
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o O Real não está bem 

posicionado. 

 

o Recuo da cotação do petróleo 

deverá impactar as exportações 

do País. 

 

o Baixa dependência do turismo 

no PIB brasileiro ameniza 

eventuais impactos negativos. 
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o Novamente o Real não está bem posicionado 

 

o Aumento do custo de rolagem da dívida pública indica 

queda da confiança e maior desvalorização da moeda 
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o Forte queda do PIB nos 

países europeus em 2020 
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o Dados da balança 

de pagamentos do 

Brasil 
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o Forte saída de recursos dos 

países emergentes em mar/20 
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o Forte saída de recursos dos países emergentes 

em mar/20. 

 

o Os recursos voltaram a se concentrar na China. 
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EMERGENTE GASTA RESERVA PARA CONTER CÂMBIO 
Doze dos maiores emergentes venderam US$ 143,5 
bilhões em reservas internacionais em março, maior 
nível de perda de reservas desde a crise de 2008 
 
Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado 
utilizando o link  
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-
para-conter-cambio.ghtml 

 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/emergente-gasta-reserva-para-conter-cambio.ghtml
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o Recuo da participação de não residentes nos detentores da dívida 

pública federal brasileira 
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o Ritmo médio de cortes das 

taxas de juros pelos países no 

mundo está aumentando. 

 

o Ainda é menor ao registrado 

em meados de 2009 
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o Redução dos juros no mundo 

(Tabela referente a Abril/20) 
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o Atividade econômica em São 

Paulo continua paralisada. 

 

o Retomada deverá ser lenta no 

país. 
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o Inclinação da curva de mortes 

por Covid-19 no Brasil poderá 

atrasar a retomada das 

atividades econômica no país 
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o Brasil está despreparado e vulnerável ao avanço da Covid-19 em relação aos outros emergentes 
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o Saldo comercial ainda positivo, porém o lado financeiro está 

estressado, com saldo negativo de US$ 33 bi até abril/2020.   
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o Equilíbrio na atuação do 

Banco Central no mercado 

cambial até o momento. 

 

o SPOT e SWAP estão sendo 

utilizados no trabalho de 

defesa da moeda 

brasileira. 
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o Estrangeiros (linha branca), 

voltaram à posição 

comprada no índice futuro 

da bolsa brasileira. 
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