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Real ganha espaço e vira alvo de apostas
Dados do BIS indicam que moeda brasileira já é a 20ª mais trocada e amplia rapidamente sua participação no mercado internacional de divisas

A pesar de o efeito recessivo da crise
financeira americana estar presen-
te, há no mercado internacional
uma nova e agitada dança de moe-

das. Em meio à possibilidade de se ter uma
depressão econômica global, no período en-
tre 2007 e 2010, o mercado mundial de divi-
sas cresceu 20%.

Nos contratos de câmbio a moeda america-
na vem perdendo espaço para outras moedas
como o iene e o euro. No início da década, a
moeda única europeia representou 10% das
reservas bancárias mundiais, hoje está em
cerca de 30%. O dólar que já atingiu 80% des-
sas reservas recuou para 65% do total. No
mercado internacional de câmbio, o volume
de transações de moedas de países desenvol-
vidos vem perdendo terreno para as divisas
de países emergentes.

Em 2004, o volume negociações diárias en-
tre dólar e real foi de US$ 3 bilhões. Neste
ano, a média diária ultrapassou US$ 25 bi-
lhões. Essas operações são realizadas no mer-
cado de derivativos da BM&FBovespa.

O movimento dessa negociação diária en-
tre dólar e real tende a crescer e isso provoca-
rá maior valorização da moeda nacional. Essa
preferência não consiste somente em motiva-
ções especulativas, mas se prende às oportu-
nidades que o País apresenta para os investi-
dores estrangeiros institucionais.

O sistema financeiro nacional mostrou-se
sólido e eficaz durante os abalos financeiros
internacionais. Surge, também, a necessida-
de de capitalização da Petrobrás. Em um ano
eleitoral, essa avaliação sobre o comporta-
mento da moeda nacional endossa a crença
dos investidores nacionais e estrangeiros de
que não haverá mudança na estrutura da polí-
tica de governança econômica do País.
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O real passou a ser alvo das
apostas do mercado financei-
ro internacional, o Brasil tem
a maior expansão porcentual
de contratos de derivativos
nos últimos anos e o mercado
de câmbio no País quase tripli-
cou desde 2007, com o segun-
do maior crescimento entre to-
das as economias emergentes.

Um levantamento inédito pu-
blicado ontem mostra como o
período que coincide com a ges-
tão do presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva – que tanto atacou o
“cassino financeiro” nos últi-
mos anos – foi também o mo-
mento em que o mercado de câm-
bio e derivativos no País mais se
globalizou e expandiu, enquan-
to a moeda passou a ser alvo cada
vez mais de apostas e contratos.

O real, segundo o maior levan-
tamento com dados oficiais e co-
letados com mais de 1,3 mil agen-
tes financeiros, é uma das duas
moedas de emergentes que mais
ganharam espaço no mercado
mundial de divisas nos últimos
três anos e já é a 20.ª mais troca-
da e apostada por esse mercado.

Os dados estão sendo divulga-
dos pelo Banco de Compensa-
ções Internacionais (BIS) – o
banco central dos bancos cen-
trais. Com sede na Basileia, o BIS
apenas publica os números do
mercado de câmbio a cada três
anos e, em 2010, incluiu o real
pela primeira vez como uma das
principais divisas do mercado de
câmbio mundial. O motivo foi
sua aparição no mercado global.

Segundo o BIS, o mercado
mundial de divisas cresceu 20%
entre 2007 e 2010, com contra-
tos fechados em cerca de US$ 4
trilhões por dia. Há três anos,
chegava a US$ 3,3 trilhões. Ape-
sar da expansão, ela não ocorreu

no mesmo nível do período de
2004 a 2007, quando foi de 72%.

De acordo com o novo levanta-
mento, a participação do dólar
continua a cair, tendência que já
vem ocorrendo desde 2001,
quando atingiu o pico ao contro-
lar 90% do mercado de câmbio
mundial. Dez anos depois, sofre
uma queda, ainda que controle
85% dos contratos de câmbio. Já
o euro e o iene tiveram a maior
expansão. A moeda europeia ga-

nhou 2% em dez anos e hoje ocu-
pa 39% de todas as transações.

Real. Entre as moedas de paí-
ses emergentes, o real foi um dos
destaques, com o segundo maior
crescimento em participação no
mercado internacional, atrás
apenas da lira turca. A moeda bra-
sileira, que em 2007 representa-
va 0,4% do mercado de divisas,
passou a representar 0,7% em
2010. Há 12 anos, a taxa era de

apenas 0,2%. Os dados de 2010
são os primeiros a incluir não
apenas o mercado do real no Bra-
sil, mas em todo o mundo.

A participação de 0,7% é pe-
quena, principalmente em rela-
ção ao dólar, com 85%. Mas o BIS
admite que a expansão chama a
atenção pela velocidade. O mer-
cado de troca entre dólar e real
passou de contratos diários de
US$ 3 bilhões em 2004 para US$
5 bilhões em 2007 e US$ 26 bi-
lhões a cada dia neste ano.

A expansão do real segue uma
lógica da internacionalização
das moedas de mercados emer-
gentes. Hoje, as divisas das 23
principais economias emergen-
tes já representam 14% do merca-
do, ante 12% em 2007.

Derivativos. O levantamento
ainda mostra que o Brasil foi o
país onde o mercado de derivati-
vos mais se expandiu nos últi-
mos três anos. No ápice da crise,
entre 2008 e 2009, o presidente
Lula chegou a criticar as empre-
sas brasileiras que haviam usado
do mecanismo para lucrar. Lula
chegou a acusá-los de “trambi-
queiros”, em um discurso em Is-
tambul, em maio de 2009.

Mas o BIS revela que o merca-
do de derivativos, que causou
prejuízos a empresas brasileiras,
continuou em plena expansão.
Entre 2004 e 2007, o volume ne-
gociado diariamente no Brasil
caiu de US$ 900 milhões para
US$ 100 milhões. Mas, neste
ano, atingiu US$ 7,5 bilhões.

A alta mundial de contratos de
derivativos entre 2007 e 2010 foi
de 24%, com um volume negocia-
do de US$ 2,1 trilhões por dia. A
participação brasileira é limita-
da a 0,3%, mas os números do
BIS mostram que nenhum outro
país, industrializado ou emer-
gente, teve expansão porcentual
similar à do Brasil no período.

O real em destaque
internacional

Casa da Moeda. O real cresce no mercado de derivativos

● Global
Segundo o
BIS, outro
sinal da
globalização
do mercado de
câmbio: hoje,
65% dos
contratos
fechados
ocorrem entre
dois países.
Em 2007, essa
taxa era de
apenas 35%.
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