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Mesmo com a expectativa de redução no ritmo de aumento da taxa básica de juros 
(Selic) pelo mercado e a crescente deterioração das contas externas do Brasil, 
indicadores acompanhados por investidores mostram que a tendência de que o real 
siga forte deve ser mantida. 
 
A atratividade de investir no real -medida por uma variável que considera a diferença 
entre os juros domésticos e a taxa praticada nos EUA, mas também a volatilidade 
recente da moeda brasileira- se mantém em patamar bem mais alto do que a de 
moedas de outros países. 
 
Os juros refletidos nos contratos do mercado futuro para daqui a um ano caíram de 
11,8% há um mês para 11,2%. A queda é explicada pela sinalização dada pelo BC 
(Banco Central) de que a preocupação com pressões inflacionárias é menor e que, 
portanto, os juros básicos (atualmente em 10,75%) devem continuar subindo a ritmo 
mais lento. 
 
Mas, mesmo que essa tendência capturada pelos contratos do mercado futuro se 
concretize, os juros brasileiros continuarão em patamar elevado para níveis 
internacionais. A taxa de juros nos EUA, por exemplo, mantém-se no nível mais baixo 
da história do país, em uma banda entre zero e 0,25%. 
 
Além disso, analistas esperam que os juros em países ricos seguirão baixos por muito 
tempo por conta da recente deterioração das condições econômicas globais. 
 
O resultado da combinação dessas tendências é que a diferença entre os juros 
brasileiros e a taxa praticada em países desenvolvidos permanecerá muito alta. 
 
Esse normalmente é o principal indicador que estimula investidores a fazer operações 
conhecidas como "carry trade", que envolvem pegar financiamentos na moeda de 
países com juros muito baixos e fazer aplicações nas moedas de nações com juros 
elevados. 
 
Mas há outro fator que investidores levam em conta: a volatilidade da moeda do país 
que pratica juros altos. Se o valor dessa moeda tem variado muito, há um risco de que 
a mesma sofra uma desvalorização forte, levando a uma perda na operação. 



 
Investidores costumam acompanhar, portanto, a relação entre a diferença dos juros 
domésticos com o norte-americano e a volatilidade da moeda. 
 
No caso do Brasil, essa variável mantém-se em patamar relativamente elevado desde 
março e, depois de cair no fim de maio, retomou a tendência de alta, beirando 0,60 nos 
últimos dias. 
 
"Quando essa variável está acima de 0,50, indica que é atraente investir na moeda e é 
normalmente associada com uma apreciação do real", diz Ruben Damião, sócio da 
Galeão Serviços de Investimentos. 
 
A tendência é resultado da forte diferença entre os juros futuros do Brasil e dos EUA e 
um nível de volatilidade nem muito alto nem muito baixo do real. 
 
A continuação dessa tendência de real forte deve continuar contribuindo para a piora 
das contas externas, estimulando o crescimento das importações e inibindo a 
expansão das exportações. 
 


