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Conjuntura Doméstica 
 

 Crescimento 

o Continuidade do processo de recuperação gradual da economia brasileira. 

o A pesquisa Focus segue indicando aceleração do crescimento para 2020 e 

2021. Ainda é incerto como o choque externo, derivado da propagação do 

coronavírus, impactará as expectativas de recuperação da economia. 

 
 
  



 

 Inflação 

o Inflação corrente, núcleos e projeções compatíveis com as metas para o 

horizonte relevante. 

o Expectativas de inflação, tanto medidas pela pesquisa Focus quanto implícita 

nos títulos públicos, seguem ancoradas às metas de inflação para o horizonte 

relevante. 

 
 

 
  



 

Ambiente internacional 
 

 Coronavírus 

o Sinais de estabilização na China. 

o Propagação do coronavírus pelo mundo. 

o Algumas cidades decretando estado de emergência. 

o Empresas adotando regimes de contingência e home office. 

o Além da questão de saúde pública é esperado impacto econômico relevante 

em algumas economias importantes. 

 
  



 

 Crescimento 

o Deterioração relevante nas condições financeiras. O maior choque desde a 

crise da zona do euro em 2011 para Estados Unidos e Europa. 

o Um agravante é este choque ter atingido a economia mundial num momento 

de desaceleração econômica. 

 
  



 

 Reação dos principais bancos centrais 

o O canal de comunicação foi amplamente utilizado.  

o O grupo dos sete e todos os principais bancos centrais se manifestaram sobre 

os impactos da propagação do vírus, seja através de comunicados, seja por 

discursos das autoridades sobre o tema. 

o A medida de resposta ao choque depende do contexto econômico de cada 

país. 

o As expectativas de mercado são para afrouxamento monetário adicional ao 

longo dos próximos doze meses. 

 
 

  



 

Impactos sobre a economia brasileira 

 
 Como consequência da propagação do coronavírus , o BCB decidiu também se 

manifestar sobre a atualização no cenário econômico mundial e seus impactos na 

economia brasileira. 

 A nota à imprensa (https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/16990/nota) divulgada em 

03 de março faz uma atualização do parágrafo 15 da última ata do Copom, dizendo 

que “o impacto sobre a economia brasileira proveniente da desaceleração global 

tende a dominar uma eventual deterioração nos preços de ativos financeiros”.  

 A mesma nota enfatiza que: “as próximas duas semanas permitirão uma avaliação 

mais precisa dos efeitos do surto de coronavírus na trajetória prospectiva de inflação 

no horizonte relevante de política monetária”.  

 É importante reforçar que o atual estágio do ciclo econômico segue recomendando 

cautela na condução da política monetária. 
 

 O índice Ibovespa cede 15% YtD como reação à propagação do coronavírus. 

 A moeda brasileira também sofreu depreciação acentuada, em torno de 15%, sendo 
uma das piores performances entre os países emergentes. 

 Em relação às commodities, o petróleo teve queda relevante enquanto as 
commodities agrícolas vêm apresentado alta quando medidas em Reais . 

 Por outro lado, diferente de outros períodos de crise, o custo de financiamento para a 
economia brasileira, tanto em moeda local quanto moeda estrangeira, ficou 
praticamente estável. 

 
 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/16990/nota


 

 
 

 Na economia real, já há indicações de que interrupções na cadeia de suprimentos 
global poderá afetar as cadeias de produção da indústria nacional.  

 Por outro lado, ainda não estão claros os impactos no setor de serviços nem nos 
índices de confiança e de incerteza. 
 

 

Execução da Política Cambial 

 
 A execução da política cambial é atribuição do BCB. 

 Respeito ao princípio da independência entre a política monetária e a política 

cambial é essencial para a boa condução da política econômica . Não há relação 

mencânica entre as duas. 

 As decisões de política monetária têm por objetivo a perseguição das metas de 

inflação no horizonte relevante de política monetária, e, como instrumento, a taxa 

básica de juros. 

 O câmbio é um dos canais pelos quais a política monetária afeta a economia. 

 Nosso regime é de câmbio flutuante, que é nossa primeira linha de defesa contra 

choques externos. As decisões de política cambial têm por único objetivo manter o 

regular funcionamento do mercado de câmbio , e, como instrumentos, as 

intervenções cambiais. 

 Em relação à estabilidade financeira, o BCB tem todo o arcabouço de regulação 

prudencial que pode ser acionado em caso de necessidade, além de um volume ainda 

próximo de R$ 380 bilhões em compulsórios. 



 

 
 
  



 

Execução da Política Cambial 
- Utilização eficiente dos instrumentos cambiais 

 

 A redução da taxa básica de juros e da participação do estado na economia, além do 

avanço do mercado local de capitais, foram fatores determinantes para as empresas 

nacionais trocarem dívida externa por captações no mercado doméstico. 

 O menor diferencial dos juros brasileiro frente aos principais mercados mundiais 

reduziu o influxo de recursos, principalmente para renda fixa. 

 Como consequência destes desdobramentos, o fluxo cambial acumulado nos últimos 

12 meses atingiu US$ 58 bilhões negativos em fevereiro. 

 É preciso entender este movimento como uma redução e melhora no perfil do 

passivo externo líquido da economia brasileira. 

 
 

 
 
  



 

 O BCB possui diferentes instrumentos de atuação no mercado de câmbio ; swaps 

cambiais, linhas de liquidez e operações definitivas em USD; que servem para 

diferentes propósitos. 

 A escolha do instrumento de intervenção depende das condições de mercado e da 

forma como se apresenta eventual disfuncionalidade a cada momento. 

 O BCB não tem preconceito ou preferência por uso de nenhum dos instrumentos à 

sua disposição. 

 No Voto 161/2019, o BCB sinalizou as motivações para a troca de swaps cambiais por 

dólar à vista, oferecendo a liquidez demandada pelo mercado, mas sem alterar a 

posição cambial líquida. 

 A redução do nível e da volatilidade do cupom cambial no período recente, 

especialmente para os vértices entre um e dois anos, aponta para o sucesso da 

atuação do BCB. 

 
 
  



 

Execução da Política Cambial 
- Atuação no mercado de câmbio 

 

 Do ponto de vista do setor externo, o déficit em transações correntes segue sendo 

financiado pela parcela mais estável da conta de capitais, a participação de 

estrangeiros no capital de empresas nacionais. 

 
 
  



 

 Outra consequência da redução no diferencial de juros entre a economia brasileira e o 

resto do mundo é o câmbio passar a funcionar como canal mais relevante de 

transmissão de política monetária. 

 Nem sempre foi assim. Até 2017, enquanto os diferenciais de juros, nominal e real, 

eram muito elevados; eram as oscilações no risco país que causavam oscilações nas 

taxas de câmbio e de juros. 

 Ao longo do segundo semestre de 2017, e até o fim do ano passado, conforme o 

diferencial de juros reais ajustado ao risco país se reduziu até próximo de zero, notou-

se uma tendência de depreciação do câmbio real. 

 No período mais recente, desde o início de 2020, o movimento agudo de depreciação 

do Real não é explicado nem pela redução no diferencial de juros nem pelo risco 

país. 

 
 

 
  



 

 Em especial, desde o início das preocupações com a propagação do coronavírus o 

Real mostrou tendência de depreciação acelerada, semelhante a períodos de crise 

aguda. 

 O BCB, então, diagnosticou as condições necessárias para atuação. 

 
 

 As intervenções têm sido pontuais, respondendo a eventos e disfuncionalidades 

específicas, mas podem durar o tempo que for necessário para o retorno do regular 

funcionamento do mercado de câmbio. 

 
  



 

 A posição cambial do BCB é um seguro robusto contra choques externos. 

 Posição cambial líquida de US$330 bilhões  é o maior nível histórico, quando medido 

em relação ao PIB, em torno de 20%. 

 
 

 Transações correntes financiadas pelo fluxo de investimento direto em participação 

no capital. 

 Menos da metade do nosso passivo externo líquido é em moeda estrangeira. 

 O setor público brasileiro é liquidamente comprado em moeda estrangeira. 

 Empresas não financeiras vêm reduzindo passivo externo  e exposição a moeda 

estrangeira. 

 Investidores estrangeiros vêm reduzindo posições em dívida local, especialmente por 

conta da redução dos ganhos com arbitragem. 

 

 
 



 

 Esta é uma conjuntura que permite ao BCB dispor de todos os seus instrumentos, no 

volume que entender apropriado, para promover o regular funcionamento do 

mercado de câmbio. 


