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Dinâmica cambial 

Introdução:

Este relatório visa a compreensão da taxa de câmbio e seus efeitos sobre a economia. Para

tanto, na primeira parte do relatorio tomaremos uma abordagem de teor macroeconômico,

analisando o papel dos juros internos e externos, o risco-país e as expectativas para

entender porque e de que forma a taxa de câmbio se comporta. Analisaremos, depois,

como a própria taxa de câmbio afeta outras variáveis macroeconômicas como PIB e

inflação. Isto é, vamos descobrir de que forma a taxa de câmbio afeta a atividade

econômica e quais os canais, tanto indiretos quanto diretos, pela qual a taxa de câmbio

pode vir a se tornar um problema inflacionário.

No fundo, entender o comportamento da taxa de câmbio equivale a entender o que motiva

a compra ou venda de divisas. Moedas, assim como bens e serviços, tem seu valor

determinado a partir da interação entre a demanda e oferta por elas. Da mesma forma que,

por exemplo, um aumento na oferta de um bem reduz seu preço, um aumento na oferta de

reais irá desvalorizá-lo frente ao dólar. Portanto, temos que entender de que forma as

variáveis acima citadas ocasionam aumentos ou diminuições na demanda por ou oferta de

dólares ou reais. Não a toa, ao longo do relatório, termos como “pressão vendedora” ou

“pressão compradora” serão recorrentemente utilizados para explicitar o racional por trás

destas relações.

Naturalmente, a compreensão de tais relações deriva sua importância da sua aplicabilidade

para realizar investimentos dentro dos mercados financeiros, seja no próprio mercado

cambial ou no mercado de ações. Desta forma, após compreender os determinantes da taxa

de câmbio, tomaremos, na segunda parte do relatório, uma abordagem microeconômica

para tratar de entender de que forma a taxa de câmbio afeta a performance de empresas

listadas na B3. Nesta frente, analisaremos empresas com alta exposição cambial e

detectaremos como recorrentes apreciações ou depreciações podem impactar a

performance de empresas como Vale, Suzano, Weg, Azul e Sabesp.

Na última parte do relatório explicitaremos, com base em nossa visão do comportamento

futuro das variáveis descritas, nossa expectativa com relação a trajetória futura da taxa de

câmbio. Optamos por uma análise com relação aos fundamentos, porém também

ressaltamos a importância da elevada aversão ao risco – decorrente da crise da covid-19 –

para deixar claro por que tal expectativa faz sentido.
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Determinantes da taxa de câmbio:

Comentário preliminar sobre os impactos dos juros:

O importante a ser lembrado quando se observa o comportamento dos juros para analisar a

taxa de câmbio é que investidores geralmente avaliam o diferencial de juros para determinar

sua demanda por divisas. Como exemplo hipotético: se os juros aqui no Brasil são de 14% e nos

EUA de 5%, o diferencial é de 9%, o que significa que está mais atrativo investir aqui do que

nos EUA, pois o diferencial de juros alto compensaria uma possível depreciação cambial.

Também é importante notar que tanto o Copom quanto o FOMC retomaram o ciclo de cortes

em aproximadamente o mesmo tempo, fazendo com que o diferencial de juros ficasse

relativamente constante. Em teoria, tal movimento não deveria ter depreciado o real. Mesmo

assim a moeda brasileira se depreciou, o que significa que as outras forças que analisaremos na

próxima seção foram os principais vetores da pressão vendedora sobre o real.

Juro interno:

Quando o Copom (Comitê de Política Monetária) opta por uma elevação da taxa de juro

doméstica (Selic), ele eleva a atratividade dos investimentos em renda fixa (e.g. título públicos

pós-fixados como o Tesouro Selic) aqui no Brasil. Ao observar que tais instrumentos financeiros

auferem maiores retornos para seus detentores, estes geram uma pressão vendedora de

dólares e compradora de reais para adquiri-los. Este aumento na demanda por reais – assim

como no caso de um bem qualquer – o valoriza em termos de dólares. De forma análoga, uma

redução da taxa de juro doméstica (Selic) reduz a atratividade dos investimentos em renda fixa

domésticos (e aumenta a atratividade dos estrangeiros) e, pelo mesmo racional descrito,

ocasiona uma pressão vendedora que deprecia o real.

Juro externo:

Os impactos de uma elevação na taxa de juro americana (Federal Funds Rate ou FFR) sobre a
taxa de câmbio são análogos. Quando o FOMC – o Copom americano – aumenta a taxa de juro, ele
eleva a atratividade dos investimentos em renda fixa nos EUA, gerando uma pressão vendedora de real
que deprecia a divisa brasileira. Inversamente, reduções no FFR reduzem a atratividade dos
investimentos em renda fixa americanos, ocasionando uma alta na demanda por reais que desvaloriza o
dólar. Um comentário importante: dizer que o real se valorizou equivale a dizer que o dólar se
desvalorizou. O inverso também é verdade. Em suma: elevar ou reduzir o FFR ocasiona,
respectivamente, uma apreciação ou depreciação do dólar.
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Determinantes da taxa de câmbio:

Risco-país (CDS de cinco anos):

O risco-país, medido pelo CDS de cinco anos, é uma espécie de termômetro para a saúde das

contas públicas brasileiras. Ele mensura, indiretamente, a probabilidade do estado brasileiro não

honrar seus pagamentos frente aos títulos que emite via o Tesouro Nacional. Toda vez que o

CDS aumenta, ele reflete uma aumento na percepção de risco por um default. Quando um

investidores observa uma alta do CDS, teme que seus investimentos não sejam pagos,

causando uma redução na demanda por títulos brasileiros que gera uma redução na demanda

por reais e aprecia o dólar. De forma análoga, uma redução no risco-país reduz o temor de não

pagamento, elevando a demanda por títulos e, portanto, por reais. Tal movimento corrobora

uma apreciação do real. Note como a depreciação do câmbio foi acompanhada do aumento no

CDS partir de janeiro.

O papel das expectativas na determinação taxa de câmbio:

A expectativa sobre futuras depreciações ou apreciações é, possivelmente, a variável mais

complexa e importante para compreender a dinâmica cambial. As expectativas, geralmente

extraídas da pesquisa Focus do BCB, funcionam como um mecanismo autorrealizável: a moeda

se deprecia porque as pessoas acreditam que ela vai se depreciar, baseando-se em sua

interpretação subjetiva da conjuntura econômica. Ao tomar esta interpretação como verdadeira,

a pessoa que acredita que a divisa irá se depreciar vende a moeda agora para mitigar suas

perdas no futuro, alimentando um movimento que não teria ocorrido caso ela não tivesse

assumido esta interpretação. Quando investidores fazem isto em massa, uma intensa

depreciação é inevitável.

Isto é o que também tem ocorrido ao longo dos últimos meses. As expectativas para a

trajetória futura do câmbio devem continuar precificando uma depreciação contínua do real em

função da elevada aversão ao risco decorrente do Covid-2019, mas principalmente devido ao

ainda anêmico estado de retomada da economia brasileira – condição que deve se deteriorar

devido às medidas de distanciamento social implementadas pelos governadores do país.

Compreender o comportamento das expectativas é extremamente difícil porque existem uma gama de

variáveis que as impactam. Os exemplos são variados. A expectativa de um corte de juro por parte do

Copom pode depreciar o real antes que o corte efetivamente aconteça; movimento que se configura

como uma oportunidade para obter lucros por parte dos investidores de forma antecipada. A

expectativa de que a economia irá passar por uma deterioração ocasiona um movimento na mesma

direção. Movimentos de elevada aversão ao risco, como em 2019 com a disputa comercial entre China e

EUA, e agora devido ao covid-19, também ajudam a alimentar expectativas de depreciação de moedas

emergentes como o real por que acirram a corrida a ativos de segurança, entre eles, o dólar. Em suma:

como podemos observar no gráfico abaixo, expectativas acompanham a taxa de câmbio efetiva e são

essenciais para a compreensão da dinâmica cambial.
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De que forma a taxa de câmbio afeta a atividade econômica?

Balança comercial:

O canal pelo qual a taxa de câmbio afeta a atividade econômica é a balança comercial (BC). A

BC nada mais é do que a diferença entre as exportações e importações de um país; ela faz

parte, junto com o consumo das famílias, investimento das firmas e gastos do governo, do PIB,

que é a soma de todos estes componentes. Tanto as exportações quanto as importações

dependem da taxa de câmbio. Quando a taxa de câmbio se desvaloriza, nossas exportações

apreciam um impulso, pois nossos produtos ficam relativamente mais baratos para os

estrangeiros. O mesmo movimento, porém, causa uma queda das importações, pois se nossa

moeda se enfraquece, os produtos que consumimos dos estrangeiros se tornam mais caros.

Inflação – repasse cambial:

A taxa de câmbio torna-se, invariavelmente, uma importante variável de observação para as

autoridades monetárias em função de seu possível impacto sobre a inflação local. Tal impacto

chama-se repasse cambial, isto é, a intensidade com a qual recorrentes depreciações do real

podem encarecer produtos e insumos importados e elevar o IPCA. Observe, no gráfico abaixo,

como a inflação acompanha, mesmo que não perfeitamente, a taxa de câmbio. Os mecanismos,

diretos e indiretos, pela qual a taxa de câmbio pode elevar a inflação doméstica são variados.

De um lado, tem-se os efeitos diretos: uma depreciação da moeda local, devido a alguns dos

fatores supracitados, encarece tanto os insumos de produção quanto os bens de consumo

importados, causando uma aceleração da inflação doméstica. Produtores tendem a elevar os

preços numa tentativa de recompor suas margens devido à elevação de custos decorrente do

encarecimento dos produtos e insumos advindos do exterior.

Do outro lado, tem-se os efeitos indiretos de duas ordens: (i) uma depreciação cambial torna os

produtos domésticos relativamente mais baratos para os estrangeiros, o que eleva a demanda

estrangeira por exportações, ampliando a demanda doméstica por trabalho e elevando os

salários que são repassados diretamente aos preços do consumidor, gerando assim uma

aceleração da inflação; e (ii) a depreciação cambial ocasiona um efeito substituição entre os

consumidores domésticos em prol de produtos locais, tornando-os mais caros devido ao

aumento da demanda e elevando o nível de preços.
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Nossa estimativa de repasse cambial:

Utilizando um modelo novo-keynesiano

que contempla a interação entre os

diferentes mercados na economia,

estimamos que uma elevação de 10% na

taxa de câmbio eleva o IPCA, no longo

prazo, em 0,47 p.p. O aparentemente baixo

grau de repasse explica-se, principalmente,

em função da alta capacidade ociosa da

economia. Firmas, ao se defrontar com uma

demanda já muito enfraquecida, limitam ao

máximo o grau de repasse para não

desestimular ainda mais a demanda via

uma alta dos preços.
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De que forma a taxa de câmbio impacta as empresas listadas na B3?

Canais de impacto:

A alta do dólar impacta o desempenho das empresas brasileiras por três distintos, porém

relacionados, canais: receitas, custos e dívida em moeda estrangeira.

As empresas cujas receitas dependem diretamente da vendas de produtos no exterior se

beneficiam fortemente de recorrentes depreciações do real frente ao dólar. Mesmo com preços

constantes, uma valorização do dólar eleva a receita em reais de empresas que vendem seus

produtos no mercado internacional. Um aumento de receitas, tudo mais constante, eleva os

fluxos de caixa das firmas, contribuindo positivamente pare um valuation mais atrativo. Tal é o

caso de empresas como Vale, Suzano, JBS e Weg.

Na contramão, porém, temos uma gama de empresas cujo efeito de recorrentes depreciações

tem impactos negativos sobre a geração de fluxo de caixa por meio da elevação dos custos. Tal

é o caso de empresas do setor aéreo como Gol e Azul. Estas empresas, por mais que tenham se

beneficiado da recente queda no preço internacional do petróleo, veem seus custos elevar-se

exatamente por que o petróleo é cotado em dólares. A importação de insumos também

alimenta a formação desta dinâmica de elevação de custos devido à alta do dólar.

Por último, empresas altamente endividadas em dólar também sofrem intensamente quando a

moeda americana se valoriza. Empresas que emitiram debêntures denominadas em dólares

veem suas dívidas passar por uma aumento quando o real se deprecia. Quando isto ocorre, a

dívida, quando em expressa em reais, como proporção do capital total (dívida mais patrimônio

líquido), aumenta. Esta elevação, por sua vez, eleva o Custo Médio Ponderado de Capital

(WACC, na sigla em inglês) da empresa, reduzindo o valor presente dos fluxos de caixa futuro, e

portanto, valuation, destas firmas. Caso o aumento do CMPC seja suficientemente grande ao

ponto de ultrapassar o ROIC (Retorno Sobre o Capital Investido), a alocação de capital tornasse

ineficiente, prejudicando ainda mais o desempenho financeiro da empresa. Além disto,

qualquer lucro que poderia ser utilizado para pagar maiores dividendos também seria travado

pela alta dólar, descontando ainda mais o preço do papel. As aéreas também sofrem com esta

dinâmica, junto á Sabesp, que emitiu dívida em dólar ao longo dos últimos anos.

O importante a se frisar é que o impacto líquido das altas no dólar dependerá diretamente da

proporção relativa de receitas vis-á-vis custos e dívida em dólares. Caso a empresas tenha mais

receita do que dívida e/ou custos denominados em dólares, o efeito será positivo. Caso

contrário, o impacto será negativo, pois a alta do endividamento e dos custos, decorrente da

depreciação cambial, anularia os impactos positivos de um fluxo de receitas em moeda

estrangeira. É importante lembrar, também, que a estrutura de capital também influencia tal

dinâmica. Uma empresa pode, de fato, ter muita dívida em US$, mas se a dívida como

proporção do capital total é baixo relativo à proporção de patrimônio líquido, recorrentes

depreciações tem menor impacto, como é o caso da Weg, cuja dívida bruta totaliza um pouco

mais de 15% do capital total.

Desta forma, abaixo esclarecemos de forma sucinta a porcentagem de receitas, custos e dívida

que cada empresa detém em em US$, assim como a direção do impacto, isto é, se é positivo ou

negativo.

Dívida em US$ (%) Custos em US$ (%) Receitas em US$ (%) Impacto

Vale 72 49 100 Positivo

Suzano 93 20 88 Positivo

Weg 92 35 57 Positivo

Azul 5,5 40 15 Negativo

Sabesp 40 0 0 Negativo



O que esperar para a taxa de câmbio?

A dinâmica que tem caracterizado a trajetória do dólar no mercado cambial tem ocasionado

cada vez mais dúvidas em torno de até que ponto o real pode se desvalorizar. Ao longo das

negociações de quinta-feira, dia 12/03, após anúncio de restrições á entrada de europeus aos

EUA, imposto por Trump, a cotação chegou a momentaneamente ultrapassar o limiar de R$

5,00/US$. A enorme aversão ao risco, decorrente da disseminação do vírus além das fronteiras

chinesas, está concretizando o que parece ser um maior anseio por segurança do que por

retornos mais suculentos. Não à toa, ativos como dólares, ienes, ouro e títulos americanos tem

sofrido intensa valorizações desde que se iniciou a crise do Covid-2019. Nesta seção,

argumentaremos porque acreditamos que o real ainda tem espaço para de desvalorizar e

porque o mesmo segue como um instrumento de hedge interessante.

As taxas de juros, em tempos considerados “normais”, isto é, quando uma pandemia não está

assolando as decisões de investimento, geralmente explicam boa parte do movimento por trás

dos fluxos no mercado cambial. O problema é que em tempos como estes, como mencionamos

acima, investidores não buscam com tanta intensidade retornos, mas sim segurança (explicitada

pela alta aversão ao risco), o que diminui a importância dos juros para explicar futuras

apreciações ou depreciações. Não à toa, no dia em que o Fed cortou o juro de forma

emergencial em 50 bps, o real não passou por uma apreciação, o que significa que a aversão ao

risco estava falando muito mais alto. Adicionalmente, mesmo com o Fed e o BCB aliviando as

condições monetárias (no caso do Fed, reduzir os juros), o diferencial entre as taxas terá menos

relevância, muito em função do cenário de aversão ao risco atual. Isto não quer dizer, porém,

que os juros perdem sua importância para explicar o fluxo cambial. Pelo contrário, a sinalização

de que o Copom possa vir a tomara uma posição mais agressiva em sua próxima reunião de

maio – em um ambiente global onde a aversão ao risco arrefeceu levemente devido à queda

continua no número de infectados e à abertura gradual das economias – exerceu pressão

compradora sobre o o dólar no sentido de apreciá-lo além dos R$ 5,20.

Entendamos agora o impacto do risco país. Desde que as reformas fiscais pararam de andar no

Congresso e o Executivo constantemente se desentendeu com as duas casas do Legislativo, o

CDS operou em alta, criando outro canal de depreciação para o real. Como há muita incerteza

em torno do andamento das reformas, o CDS deve continuar com esta tendência. Além disto,

as medidas fiscais implementadas no combate ao coronavírus, por serem geradoras de novos

gastos sem contrapartida na arrecadação (pelo contrário, a arrecadação irá com certeza

diminuir em função da derrocada do PIB), necessariamente agravarão a trajetória das finanças

públicas, exercendo pressão adicional tanto sobre o CDS como sobre a taxa de câmbio. Este

movimento foi o principal responsável por elevar a cotação do dólar além dos R$ 5, fazendo-o

operar consistentemente acima e em torno dos R$ 5,20.

Por último, existem as expectativas. As expectativas para a trajetória futura do câmbio devem

continuar precificando uma depreciação em função da elevada aversão ao risco decorrente do

Covid-2019, mas principalmente devido ao ainda anêmico estado de retomada da economia

brasileira. Como a economia brasileira já vinha engatinhando desde a recessão de 2014-2015, o

choque do covid-19 funcionou como um perfeito catalisador para formar a “tempestade

perfeita”. Como a recuperação da economia deve certamente não ser em V, isto é, rápida,

expectativas não devem precificar, a curto-médio prazo, um dólar abaixo de R$ 5,00.

Em suma, podemos observar que todos os mecanismos que determinam a taxa de câmbio

parecem indicar que uma continuidade na trajetória de depreciação do real é quase que

certeira. Intervenções do Banco Central, porém, são o único canal pelo qual o real poderia se

apreciar no curto prazo. De qualquer forma, muita das intervenções na verdade acabam

somente reduzindo a volatilidade e não o nível em que a taxa de câmbio se encontra. Mesmo

com as intervenções, não acreditamos que o BC conseguirá suprir toda a demanda por dólares

que deverá continuar se elevando ao longo das próximas semanas. Um arrefecimento das

medidas de isolamento social com consequente retomada gradual da atividade econômica

pode, a médio prazo, reduzir a pressão compradora sobre o dólar; porém ele deve ficar acima

do nível de R$ 5,00 até o final de 2020.


