DÓLAR – 7 FATORES QUE PODEM TRAZER A MOEDA
ABAIXO DE R$ 3,00
Diretor de Câmbio listou os principais acontecimentos que podem
pressionar o câmbio para baixo.

A economia é influenciada por fatores tanto externos quanto
internos, e pelo clima em que o mercado se encontra: pessimista ou
otimista em ver diversos traços das relações comerciais e atitudes do meio
político. O otimismo no começo de 2018 e a possibilidade de crescimento
do PIB acima de 3% ruiu de vez com a greve dos caminhoneiros. Foi um
fato determinante que trouxe pessimismo e demonstrou a fragilidade do
governo Temer, mas recentemente o dólar fechou abaixo de R$ 4,00 e o
PIB americano foi o grande influenciador. No mês de junho deste ano a
moeda chegou na faixa dos R$ 3,85 e é possível este cenário se repetir
ainda em 2018. O Diretor de Câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo
citou 6 situações que podem fazer a moeda chega até R$ 3,00.

1. Eleições - Hoje o único candidato com chances de ir para o
segundo turno e que agrada todo o mercado financeiro é Geraldo
Alckmin. Independente das questões ideológicas, os grandes
players avaliam que o tucano é o único que com certeza
conseguiria pacificar o país, ter maioria no congresso e aprovar as
reformas necessárias, como a da previdência e tributária. A vitória
do ex-governador pressionaria fortemente o câmbio para
baixo;
2. Retomada Econômica - Caso a retomada da economia volte
fortemente, provocando a retomada do emprego de forma
substancial, a moeda americana começaria a perder o seu valor

em relação ao real. Além disso, se a guerra comercial provocada
pelo governo Trump cessar, será um outro fator que impulsionará
todas as economias mundiais e impactará fortemente nas
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3. Grau de Investimento - Se houver uma combinação de fatores
positivos, as agências de risco subirão a nota do Brasil
gradativamente, como já haviam sinalizado. Isso retomaria o
nosso grau de investimento e diversos agentes financeiros do
mundo estariam autorizados a aplicar recursos por aqui. Esse
fluxo de dinheiro, além de impulsionar nossa economia, traria
valorização do real frente a todas as moedas, inclusive o
dólar.
4. Taxa de juro brasileira - Caso o Banco Central do Brasil comece a
aumentar a taxa de juro, ficará atrativo para o investidor
estrangeiro investir no nosso mercado;
5. Taxa de juro americana - A elevação da taxa de juros dos Estados
Unidos trouxe de volta a atratividade para o investidor investir no
país, por ser a economia mais sólida do mundo. Entretanto, uma
estabilização da taxa ou até mesmo uma redução, criaria um
efeito manada e retirada de recursos, o que desvalorizaria o dólar
frente todas as moedas, inclusive o real;
6. Guerra comercial - O Presidente Trump pode estar cometendo um
erro crucial em seu governo. A sua estratégia de “bater” nos países
para conseguir na base da pressão um melhor cenário no comércio
global pode ter êxito num primeiro momento. Porém, apesar dos
EUA ser a maior potência econômica e bélica do mundo, não é
suficiente para brigar contra a China, União Européia e demais
países caso estes se unam. Uma guerra comercial do mundo contra
os EUA pode trazer consequências desastrosas para a
economia
dólar.
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7. Reforma da Previdência – Este é um marco que o investidor
espera que aconteça para ter a confiança de que o país colocará as
contas públicas em dia. O governo Temer tentou, mas não
conseguiu. Caso o próximo presidente da república consiga, será
um divisor de águas para a credibilidade do país.
Sobre a FB Capital
A FB Capital, presente no mercado há mais de 10 anos, possui uma
estrutura para atendimento e intermediação de operações de câmbio líder
em seu mercado, e especializada para operações financeiras.
Com uma carteira de mais de 5.000 clientes, fornecem o serviço de
consultoria e intermediação em operações de câmbio financeiro ou
comercial, trabalhando em parceria com os maiores e mais importantes
bancos do segmento de “Middle Market” do Brasil.
O amplo know how e elevado nível de conhecimento técnico
permitem produzir soluções e conduzir processos de forma altamente
diferenciada.

