GASTOS NO EXTERIOR - OS 5 MOTIVOS QUE EXPLICAM PORQUE OS
BRASILEIROS PARARAM DE GASTAR

Os dados divulgados hoje pelo Banco Central revelam mais uma queda de gastos dos brasileiros
no exterior. Em 2014 foram US$ 25 bilhões. No ano de 2015 este número caiu para US$ 17,3
bilhões. Ano passado o total contabilizado somou US$ 17,3 bilhões, queda de 16,5% no
comparativo com igual período de 2015. O diretor da assessoria de câmbio FB Capital,
Fernando Bergallo, listou os 5 principais motivos que explicam a redução:
1) Dólar acima de R$ 3,50: Grande parte do ano o dólar flutuou acima de R$ 3,50,
principalmente se levarmos em consideração o câmbio turismo, que é sempre acima do
comercial. Considero este patamar quase proibitivo para despesas em moeda estrangeira.
2) Incertezas quanto ao cenário econômico e político no Brasil: Houve grande retração
de gastos em todas as áreas (não só gastos no exterior), por conta da incerteza generalizada
dos brasileiros quanto ao futuro de curto e médio prazo. Na dúvida, sempre ocorre retração de
gastos.
3) Insegurança jurídica: Em razão da falta de transparência e clareza sobre
regulamentações no setor de cambio, e ajuste de alíquotas como o IOF (imposto sobre
operações financeiras), que subiu de 0,38% para 1,10% para a compra de papel moeda.
4) Turismo nacional: Algumas localidades, como o litoral de Santa Catarina, por exemplo,
chegaram a registrar neste verão um aumento de até 50% na procura por aluguel de imóveis
de temporada. Nosso país tem dimensão continental e é rico em diversidade e número de locais
turísticos. Com a cotação do dólar acima de R$ 3,00 obriga o turista a descobrir novas

alternativas. Aos poucos o país está se estruturando para ofertar qualidade para o turista. A
copa do mundo e olimpíadas foram eventos que ajudaram neste processo.
5) Desemprego: Com a curva do índice de desemprego ainda ascendente restaram apenas
dois tipos de profissionais – Aqueles que perderam o emprego e não se recolocaram ou se
recolocaram com um salário menor e aqueles que estão empregados, mas não sabem por
quanto tempo. Isso faz com que todos os gastos supérfluos sejam suspensos, incluindo viagens
para o exterior.
Sobre a FB Capital
Presente no mercado há mais de 10 anos, a FB Capital possui uma estrutura para atendimento
e intermediação de operações de câmbio líder em seu ramo de mercado de intermediação de
imóveis além de ser especialista em operações financeiras.
Com mais de 80 parceiros no segmento imobiliário e com uma carteira de mais de 5.000
clientes, a FB Capital fornece serviço de consultoria e intermediação em operações de câmbio
financeiro ou comercial e já enviou recursos para a compra de mais de 1.500 imóveis nos
Estados Unidos.
A FB Capital realiza mais de duas mil operações de câmbio anualmente e possui uma
intermediação superior a US$ 50 milhões por ano, atuando em mais de 120 cidades do Brasil,
distribuídas em 20 estados. Sua representatividade internacional também é significativa,
realizando o envio de remessas para mais de 25 países.

