
 
PROJEÇÃO DA TAXA R$/US$ NO MÉDIO PRAZO 

  
As projeções da Macrométrica para a evolução da taxa de 

câmbio R$/US$ nos próximos quatro anos apresentam grande 
discrepância em relação às projeções levantadas pelo Banco 
Central do Brasil na sua pesquisa Focus junto ao mercado. 

 

 
 
 
Essa discrepância merece uma justificativa. Nossa 

projeção para a cotação do dólar a médio prazo é produzida 
pela seguinte equação de regressão: 

 
 

Variável Dependente : Log R$/US$ fimmês       
Método : Mínimos Quadrados      
Data : 04/01/2008  Hora : 10:26      
Intervalo : de Jan/2004 a Nov/2007      
Número de observações : 47      

Variáveis Independentes    Coeficiente  Erro Padrão  Estatística T    Valor P 
 CONSTANTE 0,15028 0,04717 3,1859 0,00293 
 EMBI + Brasil fimmês/100 0,02479 0,00696 3,56145 0,00104 
 (SELIC - FED) fimmês   -0,00196 0,00137 -1,42936 0,16129 
 VAbs1 EMBI + Brasil fimmês/100 0,03117 0,00925 3,3709 0,00176 
 Def1 Log R$/US$ fimmês                                    0,78866 0,07038 11,20618 0 
 Sm12 (TrCorr + FDI+Carteira)/Export -0,16888 0,0402 -4,20118 0,00016 
 Dummy não sazonal ((12/2005) 0,08074 0,01988 4,06023 0,00024 
 Dummy não sazonal ((5/2006) 0,07613 0,0201 3,7873 0,00054 
 Dummy não sazonal ((6/2006) -0,0448 0,01954 -2,29303 0,02763 
 Dummy não sazonal ((8/2007) 0,07724 0,02092 3,69197 0,00071 
R-Quadrado 0,98853 Média var. dep.   0,85 
R-Quadrado ajustado 0,98574 D.Padrão var. dep. 0,159 
Erro Padrão da regressão 0,01899 Soma quadr.resíduos 0,01 
Log Verossimilhança 125,23 Durbin-Watson  2,63189 
Critério de Akaike -4,9034 Critério de Schwarz -4,50975 
Estatística F 354,419 Prob(F)   0 
 
 

 Essa equação tem um bom poder de previsão no período 
de 4 anos em que foi estimada, mesmo quando se faz o termo 
defasado (Def1 Log R$/US$) ser resultado da própria projeção 



sem, portanto, utilizar os dados conhecidos sobre a evolução 
real da taxa de câmbio. Isto fica claro na figura abaixo: 

 
 

  
 
 
 
 Na equação a taxa de câmbio é função do risco Brasil 

(EMBI+), do diferencial entre taxa de juros brasileira (SELIC) 
e taxa de juros americana (FED), da variação (absoluta) do 
risco Brasil em relação ao mês anterior (VAbs1 EMBI) e de 
uma variável que capta o impacto do balanço de pagamentos. 
Esta variável é um acumulado em 12 meses de uma fração que 
tem no denominador o total em dólares das exportações. No 
numerador aparece o superávit em transações correntes 
(TCORR) somado ao investimento estrangeiro direto líquido e 
ao investimento em carteira (FDI+Carteira). Ou seja, o 
numerador é a soma dos acumulados em 12 meses do superávit 
em transações correntes com o superávit na Conta Capital e 
Financeira excluindo os empréstimos de médio e longo prazo 
(denominados de Outros Investimentos no nosso balanço de 
pagamentos). O gráfico abaixo mostra como evoluíram os 
acumulados em 12 meses dos três itens que entram no 
numerador dessa fração. 

  
 



  
 
 
 Observe-se como explodiu no último ano a soma de 

investimento direto mais carteira, que superou um acumulado 
de US$ 70 bilhões em 12 meses: 

 
 

  
 
 
 Naturalmente o reflexo disto foi uma forte acumulação 

de reservas internacionais e um mercado de câmbio 
cronicamente oferecido, com o Banco Central sendo obrigado a 



intervir sistematicamente para evitar uma apreciação mais forte 
do Real em relação ao dólar americano. 

 
 

  
 
 
 Para entender nossa projeção para a taxa R$/US$ deve-

se que observar como o balanço de pagamentos está sendo 
projetado em nosso cenário controle. O superávit atual em 
transações correntes, da ordem de US$ 10 a 15 bilhões, deverá 
transformar-se em um déficit da ordem de US$ 20 bilhões a 
partir de 2010. Por outro lado, o saldo líquido do investimento 
direto e em carteira deverá cair do pico histórico de US$ 70 
bilhões registrado em 2007 para valores mais compatíveis com 
a média histórica de US$ 10 a 20 bilhões. Em particular, o ano 
de 2009 (e possivelmente também o segundo semestre de 
2008) será desfavorável para a entrada líquida de capital já que 
o saldo positivo do investimento direto deverá ser em parte 
compensado por um saldo negativo do investimento em 
carteira, na medida em que o capital mais especulativo deixar o 
país em conseqüência da crise internacional. 

 
 



  
 
 
 A próxima tabela apresenta detalhes de nossa projeção 

do balanço de pagamentos. Observe-se a forte deterioração do 
saldo comercial, que praticamente zera em 2012, como 
conseqüência do crescimento mais rápido nas importações do 
que nas exportações. Isto naturalmente é apenas um reflexo do 
fato de que a economia brasileira vai continuar crescendo a um 
ritmo próximo a 4% ao ano a despeito da desaceleração da 
atividade econômica mundial e de uma queda da ordem de 5% 
em 2009 do valor em dólar das exportações mundiais 
(compara-se isto com as taxas de crescimento de 14% em 2007 
e 8% em 2008). O saldo da conta de serviços também cai um 
pouco, principalmente devido à redução dos pagamentos de 
juros da dívida externa, mas isto não será suficiente para 
neutralizar o impacto da deterioração na balança comercial 
sobre a conta corrente, que evolui do atual superávit de US$ 14 
bi para um déficit de US$ 18 bi em 2009. Note-se que o déficit 
em 2009 corresponderá a 1,3% do PIB.  

 
 



 
 
 
 Pode-se ver que nossa hipótese de projeção (exógena ao 

modelo) é que o total do Investimento Direto e Carteira cai 
para US$ 20 bi em 2008 e para US$ 8 bi em 2009, voltando a 
recuperar-se a partir de 2010. Como o déficit em transações 
correntes fica mais ou menos estável entre 2009 e 2013, o 
mesmo o ocorre com a soma das duas contas neste horizonte de 
tempo, como se pode ver na figura abaixo. Ou seja, há uma 
queda forte até um valor mínimo alcançado ao final de 2009 e 
depois uma recuperação ao longo de 2010. 

 
 



  
 
 
 O comportamento dessa variável quando medida como 

proporção das exportações, que é o que entra na nossa equação 
de projeção da taxa de câmbio, é apresentada na figura abaixo, 
mostrando um desenho similar. 

 
 

  
 
 
 



 Com todas essas informações fica fácil entender porque 
nosso modelo produz uma projeção a primeira vista 
surpreendente para a taxa de câmbio R$/US$, com forte 
desvalorização até o início de 2010, quando chega a atingir um 
pico próximo a R$ 2,50 por dólar, seguida de uma gradual 
apreciação do Real para R$ 2,20 até 2014 e voltando a subir no 
longo prazo - o que é um reflexo da recessão que nosso modelo 
projeta para 2014-15, mas isto é muito longo prazo para 
interessar à presente discussão!! 

 
 

  
 
 
 A desvalorização de 2008-2009 será conseqüência da 

forte queda do valor da variável de balanço de pagamentos 
(Sm12 (TrCorr+FDI+Carteira)/Export) que entra com coeficiente 
negativo na nossa equação de determinação da taxa de câmbio. 
Ou seja, o Real sofrerá forte desvalorização devido à 
deterioração do balanço de pagamentos. A partir de 2010 com 
o início da recuperação mundial e o impacto defasado da taxa 
de câmbio sobre a balança comercial, o balanço de pagamentos 
voltará a melhorar e o valor dessa variável aumentará 
pressionando para baixo a taxa de câmbio. Nesse período a 
queda do risco Brasil, de 169 em 2009 para 117 em 2011, 
também contribuirá para o movimento de apreciação do Real. 



 Deve-se notar também a hipótese implícita em nosso 
cenário de projeção de que em função da exploração dos novos 
campos no pré-sal, nossas exportações de petróleo se tornarão 
significativas a partir de 2012 (1500 mbd ?) o que está captado 
por uma calibragem no item Exportações de Outros Básicos, 
com aumento de 100% entre 2011 e 2014. Isso será uma 
contribuição adicional ao nosso balanço de pagamentos, 
contribuindo para a estabilização da cotação do Real no longo 
prazo, a despeito do crescimento sustentado da economia.  

 
 

  
 
  
 


