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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.

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.
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