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Medidas do Fed e alívio no cenário externo  

ajudam real antes da Páscoa 

Temores com o impacto econômico do novo coronavírus seguem no radar 
 
A moeda americana registrou queda ante o real nesta quinta-feira (9), sua quarta baixa consecutiva. 

Apesar da véspera de feriado, que normalmente inspira cautela entre os investidores, o cenário 

externo benigno, devido ao anúncio de medidas de estímulo e garantia de liquidez pelo Federal 

Reserve, favoreceu a moeda brasileira.  

Recuando 1,0% no dia, o par dólar/real encerrou a sessão cotado a R$ 5,091, seu menor valor desde 

27 de março. No acumulado da semana, a divisa registrou queda de 4,4%, sua baixa mais intensa 

desde a primeira semana de janeiro de 2019, que anulou praticamente toda a alta registrada na 

semana anterior. 

Com a divulgação de novas ações do Fed para conter os impactos do novo coronavírus sobre a 

moeda americana, focadas na injeção de recursos e na expansão de programas de financiamentos, 

o dólar perdeu força no exterior ante outras moedas de economias avançadas. A expectativa por 

aumento na disponibilidade da divisa no mercado resultou em queda de 0,7% do dollar index, que 

fechou a quinta-feira cotado a 99,50 pontos, seu menor valor em uma semana. 

Em pronunciamento, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, anunciou na quinta-feira os 

detalhes de um programa de US$ 2,3 trilhões para ajudar a financiar empresas e governos estaduais 

e municipais americanos. Entre as medidas anunciadas está um programa de empréstimos à iniciativa 

privada e planos para a aquisição de títulos de dívida de empresas, tanto papeis com grau de 

investimento quanto junk bonds. 

As moedas de economias de mercados emergentes também tiveram uma semana de recuperação 

em relação ao dólar americano. De acordo com o índice do J.P.Morgan, o conjunto de moedas 

encerrou a semana em alta de 3,2%, cotado a 54,01 pontos, seu maior valor desde 27 de março. Entre 

as moedas emergentes que mais se recuperaram na última semana, destacam-se o peso mexicano 

(6,5%) e o rand sul-africano (5,7%). A valorização em conjunto das moedas de economias emergentes 

esteve associada na última semana à redução nos temores associados ao impacto econômico do 

novo coronavírus e à melhora nos preços de commodities, auxiliada pelas cotações internacionais 

do petróleo. 

Cenário externo  

Em reuniões entre a última quinta-feira e o domingo (12), os países da OPEP+ chegaram a um acordo 

para reduzir a sua produção de petróleo em meio à queda repentina do consumo do hidrocarboneto 

devido à pandemia do novo coronavírus. A produção de petróleo do grupo deve ser reduzida em 

9,7 milhões de barris por dia entre os meses de maio e junho, em 7,7 mbpd entre julho e dezembro, 

e em 5,8 mbpd entre janeiro de 2021 e abril de 2022. Como referência, a OPEP+ calculou os cortes a 

partir da produção registrada pelos países membros em outubro de 2018. Para mais detalhes sobre 

o acordo, acesse nosso Relatório Diário de Petróleo.  

https://my.intlfcstone.com/s/article?language=pt_BR&articleId=ee053394-6e1e-4153-9fa5-71331a3255c6


Em reação aos cortes prometidos pela OPEP+, os preços internacionais do petróleo operavam em 

alta nesta segunda-feira (13), com as cotações do WTI em alta de 1,5%, cotado a US$ 23,10/barril, e 

o Brent em alta de 0,9%, cotado a US$ 31,77/barril. As altas tímidas sugerem que ainda não está claro 

se a redução na produção será suficiente para compensar o colapso na demanda e reequilibrar o 

mercado global de petróleo. 

Mesmo com a leve alta nas cotações do hidrocarboneto, o complexo de commodities operava em 

baixa nesta manhã, assim como as moedas de algumas economias emergentes exportadoras de 

petróleo. As atenções dos investidores ainda seguem voltadas aos impactos do novo coronavírus 

sobre a economia mundial, e à expectativa de recessão profunda. 

Cenário doméstico  

No Brasil, os economistas consultados pelo Boletim Focus do Banco Central também têm ajustado 

suas projeções para o crescimento da economia nacional em 2020. Desde o início do ano, as 

expectativas passaram de um crescimento de 2,30% para uma recessão de 1,96% na última semana, 

número que ainda deve se aprofundar conforme mais informações são levantadas sobre os impactos 

da COVID-19 no país.  

O Brasil ainda realiza um número muito baixo de testes em comparação com outras economias de 

tamanho semelhante, focando-se apenas nos casos mais graves, o que dificulta a adoção de políticas 

públicas mais eficazes e deve prolongar a necessidade do distanciamento físico para evitar uma 

sobrecarga do sistema de saúde. No final de semana, o Banco Mundial divulgou estimativa de 

retração de 5,0% do PIB brasileiro em 2020 e de queda de 4,6% para o conjunto dos países da 

América Latina e Caribe. 

 

 

 

 

 

No Brasil, o INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. oferece serviços exclusivos às suas necessidades de 

câmbio. Sua empresa pode realizar pagamentos e recebimentos do exterior com o melhor custo 

benefício: 

 

• Taxas cambiais competitivas; 

• Recebimentos de exportações ou pagamentos de importações; 

• Recebimentos ou pagamentos de prestação de serviços. 

• Aumento/Redução de capital; 

• Empréstimos intercompany; 

• Pagamentos ou recebimentos de margin call. 

 

A INTL FCStone dispõe de equipe especializada no Brasil e no exterior. Prestamos todo o suporte 

necessário na análise dos documentos da operação, enquadramento da natureza e cálculo de 

impostos relativos à contratação de câmbio. Possuímos uma Plataforma Global de Pagamentos, com 

escritórios em Londres, Nova York e Singapura, realizando pagamentos em mais de 175 países. 

 

Estamos prontos para atendê-lo! 

Fique à vontade para nos contatar: fx.cambio@intlfcstone.com | (11) 3509 5413 
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Em um mundo com alta volatilidade e incerteza, os movimentos do câmbio são fortemente 

influenciados por decisões políticas e econômicas dos principais líderes do globo. Entenda como 

essas decisões podem impactar o seu dia-a-dia, sua comercialização e suas compras.  

 

Nos relatórios de Inteligência de Mercado da INTL FCStone você encontra perspectivas, projeções, 

análises de curto, médio e longo-prazo para a taxa de câmbio da moeda brasileira. Mantenha-se 

informado, saiba o que está por vir e proteja-se de variações bruscas do dólar! 
 

 
 

 

 

A Inteligência de Mercado da INTL FCStone 

oferece para seus clientes as seguintes análises: 

 

Relatório Diário de Câmbio 

Saiba logo pela manhã quais são os principais 

fatores e indicadores que irão influenciar o 

movimento do câmbio no dia. Política, Economia e 

Agronegócio em uma leitura rápida e simples. 

 

Updates e Dados de Mercado 

Dados econômicos das principais instituições públicas 
e privadas selecionados e publicados em tempo real. 
Não fique por fora da informação. 

 

Relatório Semanal 

Análise sobre os cenários econômicos e políticos 

do Brasil e exterior. Agenda de indicadores, 

variação de cotações e perspectivas para a 

semana. Publicado toda segunda-feira pela 

manhã. 

 

Análises Especiais 

Estudos frequentes de temas com relevância de 

médio e longo prazo para o mercado de câmbio. 

 

  

Faça um teste gratuito de 30 dias  

dos relatórios da Inteligência de Mercado da INTL FCStone! 
 

Fale com Natália Vinieri: (19) 2102 1346 

Whatsapp: (11) 99900 6047 

www.mercadosagricolas.com.br  

 

http://www.mercadosagricolas.com.br/
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Aviso legal 

 

Para descadastrar-se desta newsletter, clique em: 
http://email.bancointlfcstone.com.br/u/eJxdzEEOwiAQAMDXyJHsspTCgYM1PgSWbWwikAD-

X8_OA6ZEmzyf6ooGDIBFQmeINo3aWjJPOnb3COEguN8s5NS4X229T56rN9Hcq85DvaLILpunwhKKA1O4EHMQv0EKOTOoGhHR4W6DGnFIS6vrkWb9zCntV_-tX9vSLoA 

 

 

A INTL é uma empresa de capital aberto, com base nos Estados Unidos, e listada na bolsa de valores 

NASDAQ (símbolo "INTL"). Ela é regulada pela Securities and Exchange Commission (SEC). A INTL 

FCSTONE (IFL) é registrada na Inglaterra e no País de Gales sob o Número 5616586. Autorizada e Regulada 

pela Financial Conduct Authority (FCA) [FRN: 446717]. Para Pagamentos Globais, a INTL FCStone Inc. atua 

como Agente da INTL FCSTONE (IFL) em Nova York. A INTL Asia Pte Ltd. atua como Agente da IGL em 

Singapura. Todas as informações financeiras e registros são públicos e podem ser consultados no site 

http://www.sec.gov da SEC ou no site http://www.intlfcstone.com da INTL. Também oferecemos serviços 

de câmbio no Brasil, para maiores informações consulte o site http://bancointlfcstone.com.br da INTL 

FCStone Banco de Cambio SA.  

A INTL FCStone não é responsável por qualquer redistribuição deste material por terceiros, ou quaisquer 

decisões comerciais tomadas por pessoas a partir deste material. As informações e/ou fatos contidos 

neste documento foram obtidas de fontes que acreditamos ser de confiança, mas não há garantias quanto 

à sua exatidão ou integridade. Entre em contato com os especialistas designados pela INTL FCStone para 

consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais. Estes materiais 

representam as opiniões, os pontos de vista e as projeções do autor, salvo se indicado o contrário, e não 

necessariamente refletem os pontos de vista e estratégias de negociação empregadas pela INTL FCStone. 

Todas as previsões de condições de mercado são inerentemente subjetivas e especulativas, e resultados 

reais e previsões subsequentes podem variar significativamente em relação a essas previsões. Nenhuma 

garantia é feita de que essas previsões serão alcançadas, sejam expressas ou implícitas. Todos os exemplos 

são fornecidos apenas para fins ilustrativos, e não significam a possibilidade de conseguir resultados 

similares àqueles dos exemplos.  

A reprodução ou o uso das informações aqui dispostas, na íntegra ou em parte, seja em qualquer formato, 

sem autorização expressa é proibida. Todos os direitos reservados. Se você tiver quaisquer dúvidas ou 

comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato conosco. 
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