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CÂMBIO – QUAL É A TAXA DE EQUILÍBRIO?

É certo que existe, a cada momento, uma “taxa de câmbio de equilíbrio” sustentável para
uma economia. O difícil é conhecer essa taxa, pois, na prática, ela (a taxa de câmbio)
estará sempre oscilando, em resposta a milhões de variáveis do mundo real. Se de repente
(por um passe de mágica) tudo o mais parasse de se mover, a taxa de câmbio caminharia
rapidamente para a tal posição de equilíbrio. Mas essa experiência não é possível no
mundo real.

Em tese, um megacomputador poderia fornecer essa taxa, a cada fração de segundo, se
alguém conseguisse escrever uma fórmula que incluísse todas as (milhões) de variáveis
capazes de afetar a taxa de câmbio.

Na prática, significa dizer que somente Deus (já que por definição, é onisciente) sabe
qual é o valor da taxa de câmbio de equilíbrio sustentável.

Não sendo Deus, os economistas, os operadores do mercado financeiro, os investidores
tentam formar alguma idéia sobre a provável tendência da taxa de câmbio, projetando o
comportamento esperado para duas, três, ou meia dúzia, de variáveis correlacionadas,
para tentar calcular qual seria a tal taxa de câmbio de equilíbrio.

Neste momento, por exemplo, algumas variáveis parecem especialmente importantes na
determinação da tal taxa de câmbio de equilíbrio para a economia brasileira: a) o ritmo de
expansão da economia americana; b) o ritmo de crescimento da economia chinesa; c) a
evolução do déficit em conta corrente do Brasil; d) a credibilidade do Governo Dilma; e) a
taxa básica de juro fixada pelo Banco Central (SELIC), para citar algumas.

Indivíduos e empresas chegam a tomar decisões cruciais, baseadas em alguma hipótese
sobre o provável comportamento da taxa de câmbio. Se o comportamento da taxa de
câmbio for muito diferente do esperado, as consequências poderão ser muitas vezes,
trágicas.



Prevenir muita volatilidade na taxa de câmbio é uma tarefa que os bancos centrais
costumam tomar como uma de suas tarefas. No momento, por exemplo, o que certamente
o Governo “não quer” é que o dólar suba demais, a ponto de colocar em risco o
controle da inflação.

Com certeza, esse foi o objetivo do BC ao anunciar um plano de ação para suas
intervenções no mercado de câmbio nos próximos tempos. O comportamento da taxa
de câmbio no primeiro dia, sob referido plano, foi o de uma queda expressiva do preço
do dólar. Como será o comportamento nos próximos dias, somente os fatos irão dizer.
Alguns analistas já se arriscam a afirmar que o dólar seguirá em queda. É uma aposta,
que poderá confirmar-se ou não.

A decisão sobre o juro básico, pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) desta
semana (espera-se elevação de meio ponto, com a SELIC chegando a 9,00 %) e,
principalmente, o conteúdo da ata da reunião (a ser divulgada na semana seguinte)
poderá influenciar bastante o comportamento da taxa de câmbio.

Qual será a taxa de câmbio no próximo Natal?

Ninguém sabe, mas, no mundo real, as apostas seguirão sendo feitas, pois como se
costuma dizer: “o show não pode parar”.



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 5100

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2300,0 2400

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

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 1,5 2,0

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

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,0 2,5

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

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,2 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 9,75 9,75

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

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 245,0 266,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 240,0 260,0

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 -80,0 -82,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -3,5 -3,4

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

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 373,0 375,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -80,0 -82,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -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 3,5 3,6

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 3100,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 62,8 61,0

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 5,2

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
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