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PARA ONDE VAI O DÓLAR?

Essa é a pergunta cuja resposta a maioria dos mortais gostaria de saber.  Se depender da vontade
e das possibilidades de ação do Governo, o dólar não vai disparar para níveis estratosféricos. Por
uma razão muito simples: a subida do dólar causa inflação, que já está rodando acima de 6% (nos
últimos 12 meses), muito distante do centro da meta de 4,5%. Se o Governo (especialmente o
Banco Central) vai conseguir monitorar a alta do dólar nos patamares desejados (em face do
objetivo do controle da inflação), somente o tempo irá dizer. É que em matéria de taxa de câmbio
(no sistema flutuante) o BC pode alguma coisa, mas não pode tudo (apesar dos 370 bilhões de
dólares de reservas cambiais).

 Infinitas são as variáveis capazes de afetar o comportamento da taxa de câmbio.

No caso brasileiro atual, entretanto, algumas daquelas variáveis serão especialmente importantes
na determinação da cotação do dólar nos próximos tempos: a) nosso déficit em conta corrente
do balanço de pagamentos externos (que deverá aproximar-se dos 80 bilhões de dólares este ano,
com tendência crescente); b) desempenho da economia americana (sua melhoria, em curso, tende
a atrair, de volta, capitais que vieram, antes, para o mercado brasileiro); c) desempenho da
economia chinesa (sua melhoria nos ajudará e sua desaceleração nos prejudicará); d) credibilidade
da nossa política econômica.

Nos últimos anos, a entrada de “investimentos estrangeiros diretos” (IED) vinha superando o
déficit em conta corrente, contribuindo para fazer o dólar cair até níveis incrivelmente baixos (o
dólar chegou a valer R$ 1,60). Isso, entretanto, já ficou para a história. A tendência mais provável,
agora, é de que os IEDs fiquem significativamente abaixo dos déficits em conta corrente. Além
disso, os capitais financeiros de curto prazo têm-se dirigido, preferencialmente, para os Estados
Unidos (que deverá, em algum momento, começar a elevar sua taxa de juro), na medida em que a
sua economia vá ganhando maior impulso.

O crescimento da economia chinesa também será um fator relevante na determinação da cotação
do dólar, na medida em que afeta os preços internacionais dos nossos produtos do setor
agropecuário. Os sinais não têm sido muito claros. A economia chinesa já está crescendo em



ritmo mais lento do que nos últimos anos, mas ainda assim, seu ritmo de expansão é
impressionante. A meta, para este ano, é de um crescimento de 7,5% e, até agora, não há por
que duvidar de que essa taxa será alcançada e, talvez, até ultrapassada. A elevação dos preços
das ações da Vale do Rio Doce, na última sexta feira, foi uma resposta aos últimos dados
positivos da produção industrial chinesa.

Quanto à credibilidade da política econômica brasileira, ela tem sido percebida de forma muito
negativa, nos últimos tempos, desestimulando a entrada de capitais externos. Os leilões da
área petrolífera (pré-sal), previstos para 21 de outubro, poderão ajudar, ou atrapalhar, a depender
dos resultados. O mesmo podemos dizer dos leilões a serem feitos para privatização dos
aeroportos do Galeão e de Confins (em Minas Gerais).

Mas, afinal, para onde irá o dólar?

É difícil acreditar que possa voltar a patamares anteriores, como o dólar a dois reais, por
exemplo.

Para cima, entretanto, tudo pode acontecer, principalmente até que o cenário político para
2015 fique mais claro. Lembre-se de que a vitória de Lula, em outubro de 2002, chegou a levar
o dólar para próximo dos 4 reais (que atualizado seria 6). Aquele quadro foi revertido com a
sinalização (depois confirmada) de que Lula manteria a política macroeconômica praticada no
Governo Fernando Henrique Cardoso.

 Para onde irá o dólar, se Dilma for reconduzida para mais um mandato? É difícil saber, mas
fácil de imaginar. A não ser que, para surpresa geral, a política econômica de Rousseff ganhe
alguma consistência.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2110,0 2130,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10750,0 10755

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4700,0 4950

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2300,0 2360

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 1,8 2,5

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 1,3 2,0

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 7,0 3,5

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 1,8 2,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 5,8 6,0

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 4,8 5,4

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 6,0 5,8

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 9,50 9,50

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 2,2 3,3

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,0 16,5 17,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 247,0 268,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 242,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 5,0 6,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -78,0 -80,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -3,4 -3,4

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 62,0 64,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 378,0 380,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -67,0 -70,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1.74 1,67 1,87 2,08 2,50 2,55

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 20,2 2,0

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 3,4 3,5

Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...

Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...

Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2950,0 3090,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 62,8 62,5

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 36,0 36,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 5,2 5,3

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 2,0 3,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.

(1) Estimativa sujeita a alteração

(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .

(**) Juros nominais

2012Ítens 2009 2010 2011


