ALTA DO DÓLAR - VOLATILIDADE
DEVE SE INTENSIFICAR
“Com a proximidade das eleições, a volatilidade deve se
intensificar a cada pesquisa de intenção de voto”, explica Fernando
Bergallo

A flutuação nas taxas de câmbio é um dos fatores que mais contribuem
para o risco das empresas brasileiras em uma operação de comércio exterior.
Com a instabilidade política no país, cabe aos investidores com negócios
internacionais solucionar tais questões pendentes para evitar o risco cambial,
ou seja, a possibilidade de uma perda resultante de uma variação nas taxas de
câmbio entre moedas. No ano de 2018, o dólar chegou à cotação de R$ 3,14
durante a segunda quinzena do mês de janeiro. Atualmente está cotado em R$
3,31 com expectativas pessimistas para o público comprador.
A corrida contra o tempo, para liquidar pendências externas, se dá ao
fato de alguns episódios os quais degradam a imagem do governo: Reforma da
Previdência, julgamento do ex-presidente Lula e a insatisfação popular. Somado
aos problemas internos, o Brasil terá até o final de abril para negociar a sua
exclusão da lista de países cobrados da sobretaxa de importação sobre o aço e
o alumínio. Outro fator importante para a crescente do dólar é a insegurança
de investidores internacionais, os quais não veem o Brasil como uma base
segura de investimentos.
“O mercado está subindo devido à grande instabilidade política que
passamos atualmente. Além disso, no cenário internacional, com o Presidente
Trump tomando algumas medidas que interferem no livre mercado global

também contribuem para a pressão sobre a moeda americana. Quem tem
compromissos que precisam ser pagos em dólar, é aconselhável que quite o
quanto antes, pois com a proximidade das eleições, a volatilidade deve
se intensificar a cada pesquisa de intenção de voto”, diz Fernando
Bergallo, Diretor de Câmbio da FB Capital.
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.

