
Uso do excedente das reservas internacionais volta a ser debatido

C
om a divulgação de pesquisas elei-

torais no início da semana, o dó-

lar  manteve trajetória de alta e 

ultrapassou os R$ 4 na terça-feira (21), 

maior nível em dois anos e meio. Além das 

incertezas em relação à disputa presiden-

cial, fatores externos, como a tensão co-

mercial entre Estados Unidos e China e a 

crise na Turquia, têm puxado a valoriza-

ção da divisa norte-americana, sobretu-

do frente a moedas de países emergentes. 

Especula-se que o Banco Central deverá in-

tervir no mercado com venda de novos con-

tratos de swap cambial, como fez em maio, 

durante a paralisação dos caminhoneiros. 

O cenário reacende a discussão sobre as 

reservas internacionais do Brasil, hoje em 

cerca de US$ 380 bilhões. Alguns candida-

tos à Presidência da República já anuncia-

ram a pretensão de usar parte do estoque 

para investimentos em infraestrutura e 

capitalização do BNDES (Banco Nacio-

nal do Desenvolvimento). Eles defendem 

que o colchão formado ao longo dos últi-

mos anos é maior do que o necessário se-

gundo diversas métricas internacionais. 

A legalidade da medida é controversa. Isso 

porque o volume pertence ao BC e deve-

ria, portanto, ser usado para proteção da 

moeda. Mas o estoque é mesmo maior do 

que o recomendado? Segundo o estudo 

“Reservas internacionais do Brasil: evo-

lução, nível adequado e custo de carrega-

mento”, sim. Divulgada em 2017, a pesquisa 

foi produzida por Josué Alfredo Pellegrini, 

consultor legislativo do Senado Federal. 

Considerando a metodologia ARA (Asses-

sing Reserve Adequacy), do FMI (Fundo 

Monetário Nacional), Pellegrini adotou 

um parâmetro conservador (cobertura de 

150%) e outro moderado (cobertura de 

100%). No primeiro caso, as reservas do 

Brasil deveriam ser de US$ 330 bilhões. 

No segundo, US$ 220 bilhões. Para o FMI, 

coberturas entre 100% e 150% da ARA 

são adequadas para fins precaucionais. 

O pesquisador ainda calculou o custo fis-

cal de carregamento das reservas. Entre 

2015 e 2016, esse custo teria sido de cerca 

de 2,5% do PIB. Apesar de a queda da taxa 

Selic ter diminuído o dispêndio, ele ainda é 

um dos principais argumentos dos que pre-

ferem se desfazer de parte das reservas.
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“O custo da dívida pública é o 

custo da oportunidade per-

dida ao se optar pelo carre-

gamento de reservas, em vez 

de se utilizar os recursos na 

redução do endividamento 

público”, Pellegrini.

Metodologia desenvolvida 

pelo FMI que determina o 

nível adequado de reservas in-

ternacionais, considera todas 

as vulnerabilidades externas a 

que um país qualquer estaria 

exposto. 

As reservas têm duas funções 

básicas: ser um “seguro” con-

tra fuga de capitais e uma es-

pécie de “atestado” de solidez. 

Este último prova ao mercado 

que o país está protegido con-

tra imprevistos externos. 

Assessing Reserve Adequacy Reservas

Estudo completo


