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ANÁLISE TAXA DE CÂMBIO

2020: real versus dólar

25 de janeiro de 2021



Taxa de Câmbio 
Em 2020, o real foi a 6ª moeda que mais se desvalorizou ante ao dólar – queda nominal

de 22,6%. A cotação do dólar superou o nível de R$ 5,00.

A moeda norte-americana iniciou o ano quantificada a R$ 4,027, contudo, a instabilidade

econômica global gerada pelo advento da pandemia do coronavírus ocasionou o afluxo

de capital externo do país, fator que explica a forte desvalorização do real em relação

ao dólar.

Perante a um cenário de incertezas, os investidores estrangeiros procuram alocar o seus

recursos financeiros em países mais seguros, onde os ganhos e o risco de perda são

menores.

Além disso, a redução da taxa Selic para 2% ao ano (recorde histórico) contribuiu para

fortalecer a desvalorização cambial, porque o seu arrefecimento tornou os investimentos

no mercado financeiro do país menos atrativos para os agentes econômicos externos.
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Outras Considerações:

i) O Banco Central intervém no mercado de câmbio por três motivos: 1º) criar reservas;

2º) corrigir desequilíbrios localizados e momentâneos de liquidez; 3º) conter volatilidades

excessivas.

ii) Forma de intervenção: mercado à vista e mercado futuro de divisas (negociação de

contratos de swaps cambiais).

iii) A desvalorização cambial eleva as exportações, porque, deixa os produtos nacionais

menos dispendiosos e, consequentemente, mais competitivos. Ela também catalisa a

inflação doméstica, pois ocasiona o encarecimento dos insumos, produtos e serviços

importados.
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No ano de 2020, a taxa de câmbio média atingiu o valor de R$ 5,1572. A mediana (valor

típico) foi mensurada em R$ 5,2848. O menor valor registrado foi de R$ 4,0207 (02 de

janeiro) e o maior de R$ 5,9366 (14 de maio). Em um quarto do período, a taxa de

câmbio atingiu o valor de R$ 5,0685 e em 75% de 5,4623.
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N Média (R$) Desvio Padrão (R$) Mínimo (R$) Quartil 1 (R$) Mediana (R$) Quartil 3 (R$) Máximo (R$)

251 5,1572 0,47 4,0207 5,0685 5,2848 5,4623 5,9366

➢ Estatística Descritiva  
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Incialmente, as principais instituições financeiras do país acreditam que dólar encerará o

ano de 2021 cotado a R$ 5,00. Contudo, a valorização cambial dependerá da melhora

do desempenho econômico global e da execução de uma política monetária

contracionista pelo Banco Central – delineada pela elevação gradual da taxa Selic e

redução do mercado creditício.
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➢ Perspectivas para 2021
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➢ Regimes Cambiais

Câmbio Fixo: O Banco Central (BACEN) estipula o valor da taxa de câmbio e se 

compromete a comprar e vender divisas à taxa determinada. Uma vez fixada, o BACEN 

irá atuar no sentido de garantir essa taxa. 
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Câmbio Flutuante: Delineado pela não intervenção do Banco Central no mercado

cambial. A taxa de câmbio é determinada pela oferta e demanda de moeda estrangeira.

Entretanto, o BACEN é um agente relevante, pois, monitora constantemente o câmbio

realizando intervenções esporádicas no mercado cambial (flutuação suja) para garantir

os interesses da política monetária vigente.

Observação: 

1) o Brasil adotou o regime de câmbio flutuante em janeiro de 1999;

2) o arranjo institucional da atual política econômica brasileira é constituído pelas metas inflacionárias, metas de 

superávit primário e pelo câmbio flutuante;
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