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RESUMO 

Diante do panorama mundial de alastramento do vírus COVID-19, medidas foram 

adotadas ao redor do globo para tentar conter sua propagação e evitar mortes. No Brasil, 

com o presidente Jair Bolsonaro, o país vive uma extrema bipolaridade política entre a 

população e as ações e discursos do presidente têm grande repercussão. O objetivo desse 

trabalho é analisar de qual forma, os eventos de publicações de notícias referentes à 

condução do governo afetaram o valor do real frente ao dólar durante o primeiro semestre 

de 2020, momento em que a pandemia se instaura e há muitas incertezas, especialmente 

em relação a economia. Para tal foi utilizada a metodologia de estudo de eventos, podendo 

criar assim uma análise crítica sobre os fatos geradores dos impactos de cada evento. 

Concluímos que o negacionismo de Bolsonaro diante das ações que deveriam ser 

adotadas para o controle de propagação da COVID-19 gerou um impacto significativo 

sobre o valor da moeda, assim como a troca frequente de ministros – refletindo a falta de 

confiança dos investidores no mercado e governo brasileiros nesse período. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Câmbio; Real; COVID-19; Jair Bolsonaro; Eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

With the global panorama of the spread of COVID-19 virus, procedures have been 

adopted around the globe to try to contain its spread and prevent deaths. In Brazil, with 

President Jair Bolsonaro, the country is experiencing an extreme political bipolarity 

among the population and the president's actions and speeches have a vast repercussion. 

The objective of this work is to analyze how the events of news publications related to 

the conduct of the government affected the value of the real against the dollar during the 

first semester of 2020, when the pandemic sets in and there are many uncertainties, 

especially related to the economy. For this purpose, the event study methodology was 

used, thus creating a critical analysis of the facts that generated the impacts of each event. 

We conclude that Bolsonaro's denial of the actions that should be taken to control the 

spread of COVID-19 had a significant impact on the value of the currency, as well as the 

frequent change of ministers - reflecting the lack of confidence of investors in Brazil’s 

market and government in this period. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Exchange Rate; Real; COVID-19; Jair Bolsonaro; Events.  
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário mundial veio sofrendo transformações inusitadas desde o início do ano 

de 2020. Assim como Peste Bubônica, Varíola, Cólera, Gripe Espanhola e Gripe Suína 

(H1N1), a COVID-19 assombrou a população de todo o mundo. O vírus se alastrou por 

todos os continentes, tendo o primeiro caso na China em 31/12/2019. A doença é causada 

pelo coronavírus, que apresenta quadro clínico variando de assintomáticos até casos 

graves, chegando a levar a óbito (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

A transmissão da COVID-19 ocorre em gestos simples do dia a dia como um 

aperto de mão, espirro, gotículas de saliva, tosse, e através de objetos ou superfícies 

contaminadas. Por essa razão, a maioria dos países adotaram, em algum estágio de 

contaminação coletiva, o distanciamento/isolamento social e é claro, reforçaram os 

cuidados com higiene.  

Além desse panorama, o Brasil seguiu com a presidência de Jair Messias 

Bolsonaro, que foi eleito no segundo turno em 28 de outubro de 2018 pelo Partido Social 

Liberal - PSL, com 55,13% dos votos, contra Fernando Haddad do Partido dos 

Trabalhadores - PT (44,87% dos votos). Desde os debates que antecederam as eleições, 

o país vive forte bipolaridade massiva e extrema, refletida prontamente nos resultados 

percentuais. A forma de conduzir o país de Bolsonaro gerou muita polêmica interna e 

externamente.  

O objetivo desse estudo é analisar os impactos causados pelo cenário mundial e 

brasileiro nas oscilações da taxa de câmbio (BRL/USD) durante o primeiro semestre de 

2020. 

Temos claro que o conjunto de fatores que influenciam os preços de ativos 

financeiros é muito mais amplo. Então, com o intuito de isolar os aspectos citados 

anteriormente, vamos filtras as datas com maior variação no câmbio e avaliar como as 

notícias e informações a afetaram, afim de entender como, isoladamente, o trajeto do 

governo Bolsonaro impactou no mercado financeiro. Levaremos em consideração as 

intervenções do Banco Central do Brasil (BCB).   

Faremos uso de acervos de notícias diárias (de fontes nacionais e internacionais), 

discursos dos políticos, medidas tomadas para evitar a propagação da COVID-19 (e/ou 

ausência dessas medidas), a trajetória da crise econômica e sanitária global.  
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A importância desse objeto de estudo pode ser justificada pela conjuntura 

inusitada que interfere diretamente no mercado brasileiro e mundial, e como se dá a 

interferência nas tomadas de decisões dos investidores nacionais e internacionais diante 

de tamanhas incertezas e probabilidades arriscadas. Academicamente não foi encontrado 

trabalho anterior que tratasse o impacto de notícias de comportamentos do presidente da 

República sobre o mercado de câmbio. No meio governamental, almejamos abranger 

como aspectos comportamentais de líderes políticos impactam a oscilação e a 

precificação do Real em relação ao dólar americano, de forma a demonstrar a importância 

do zelo e cuidado com os discursos e como são propagados no meio financeiro e no 

panorama internacional.  

 Para alcançar a analise sugerida acima, será aplicada a metodologia de Estudo de 

Eventos, onde serão selecionados 9 eventos para estudo. Para cada evento, 

selecionaremos uma amostra entorno da data do ocorrido, 30 dias antes e 30 dias após, 

para assim calcular o retorno esperado, isto é, o retorno caso o evento não existisse e 

calcularemos a anormalidade, tomando o comportamento da moeda posteriormente ao 

acontecimento do evento. Dedicaremos uma sessão a demonstração do passo a passo para 

essa análise.   

 As principais conclusões são as seguintes: os eventos que mais tiveram reflexo 

significativo no câmbio foram os diretamente ligados à Pandemia e como o governo 

brasileiro reagiu diante desse panorama. Em seguida, com impacto médio, temos os 

eventos de mudanças de ministros nesse período. Os impactos aqui citados, são de 

desvalorização do real frente ao dólar, tendo como maior impacto do período um aumento 

médio no valor do câmbio em 18%, com acréscimo de R$0,7990 no preço de cada dólar 

negociado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diversos são os estudos em relação aos efeitos sobre o mercado financeiro a partir 

de eventos políticos. O trabalho de FREY e KUCHER (2000) buscou analisar as 

mudanças de valor dos ativos financeiros como reflexo de eventos históricos, mais 

especificamente A Segunda Guerra Mundial, começando com a nomeação de Hitler como 

chanceler em janeiro de 1933 e finalizando com as Conferências do Plano Marshall em 

setembro de 1947. O estudo foi feito sobre as mudanças de preço dos títulos soberanos 
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denominados em francos suíços e negociados na Bolsa Suíça durante esse período. 

Descobriram que momentos como quando a Alemanha invadiu a Polônia tiveram efeito 

significativo, esse momento específico levou a uma grande queda nos valores dos títulos 

de países diretamente envolvidos na Guerra, como a Alemanha, Áustria, França e Bélgica, 

enquanto a Suíça se beneficiou modestamente, isto é, os investidores consideraram que a 

Suíça faria um melhor gerenciamento de suas dívidas nesse momento do que os quatro 

outros países citados.  

Os autores AMIHUD e WOHL (2004) estudaram a associação entre as 

expectativas do mercado em relação à queda do ex-presidente do Iraque, Saddam 

Hussein, e o impacto sobre os preços das ações, preço do petróleo e taxas de câmbio. O 

estudo identificou que à medida que a probabilidade de queda de Saddam aumentava, e 

com isso o fim da guerra, o mercado de ações era aquecido de forma gradual, o dólar era 

fortalecido em relação ao euro, e o preço do petróleo caía de forma significativa.   

De forma semelhante ao que pretendemos elaborar, PRAST E VOR (2005) 

procuraram investigar a reação da taxa de câmbio EUR/USD às notícias políticas, ao 

longo do ano 2000. O artigo conclui que a amplitude das reações às notícias “boas” e 

“ruins” são diferentes, isto é, os investidores tendem a reagir mais no mercado quando a 

situação se mostra negativa. De forma complementar, MALIK (2011) mostrou que 

notícias desfavoráveis aumentam de maneira significativa a volatilidade do mercado de 

ações.  

De forma complementar, notou-se que as manifestações dos líderes políticos não 

são somente relevantes quando publicadas pela mídia. Atualmente, as redes sociais são 

grandes plataformas de expressão, e eles fazem uso em larga escala e com grande 

popularidade. Tanto que MALAVER-VOJVODIC (2017) estudou os comentários feitos 

pelo presidente americano Donald Trump em sua rede social do Twitter, e investigou o 

impacto sobre a oscilação diária do valor do peso mexicano. A análise foi feita sobre 

comentários feitos por Trump a respeito da política externa americana voltada para o 

México, desde quando ele anunciou sua candidatura à presidência até um mês após sua 

tomar posse do cargo. De mais de 7 mil tweets, 64 foram classificados como negativos 

pelo tom do conteúdo, e estes tiveram impacto sobre a volatilidade diária do peso 

mexicano. A análise foi feita com aplicação do modelo GARCH.  
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Já no Brasil, recentemente foi realizado um estudo para verificar se as notícias do 

período de incriminação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) impactaram 

na evolução diária do câmbio. LORENZO (2018) analisou todas as datas em que Lula se 

tornou réu através de acusações de diversos crimes e utilizou os modelos econométricos 

ARCH e GARCH para examinar a volatilidade da moeda devido ao impacto dos 

noticiários. Seus resultados comprovam que há relação significativa entre as notícias e a 

movimentação do câmbio, encontrou impacto médio diário de 0,43% no valor do Real. 

Conclui também que durante o período de incriminação há uma desvalorização da moeda 

em 31,69%, todavia a prisão de fato do ex-presidente estabiliza essa desvalorização. 

LEON (2018) desenvolveu uma análise técnica do câmbio BRL/USD levando em 

consideração as intervenções oficiais do BCB, negociações de swaps cambiais, e não 

apenas o mercado de câmbio à vista. Levaremos também em conta essas intervenções, 

dado que interfere diretamente na manutenção do preço da moeda. 

No que tange a forma de conduzir o país do presidente Bolsonaro frente ao 

panorama estabelecido pela COVID-19, ABRUCIO et al. (2020) analisou como o 

federalismo brasileiro tem força sobre a luta contra a doença. Faz uma análise histórico-

institucional e comparativa. Cita eventos críticos na trajetória do governo em 2020, parte 

do nosso período de estudo, e coloca em evidência fatos que serão considerados na nossa 

análise, como as divergências entre o presidente e o Ministério da Saúde. Conclui 

finalmente que os efeitos do “federalismo bolsonarista” são negativos e significativos no 

combate à COVID-19, não só no que tange diretamente a saúde, mas também no 

desperdício de recursos causados principalmente pelo desarranjo intergovernamental que 

é predominante na ocasião. 

Embora tenham existido epidemias anteriores que assombraram os povos, o fato 

de viver uma pandemia num cenário em que temos acesso às informações de todos os 

tipos e qualidades na palma das nossas mãos é um episódio inédito. A imensa quantidade 

de desinformação e as chamadas fake news às quais estamos expostos diariamente foi 

tema de estudo de RECUERO e SOARES (2020). No período de 20 a 29 de março de 

2020 (quando o número de infectados no Brasil aumentou consideravelmente), colheram 

57.295 mil tweets com as palavras-chave “coronavírus” e “cura”. E assim como 

MALAVER-VOJVODIC (2017) estudaram os efeitos dessa plataforma. Alinhado com a 

linha do tempo e ideia de desarranjo intergovernamental de ABRUCIO (2020), 

RECUERDO e SOARES (2020) também ilustram situações em que os pronunciamentos 
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de Bolsonaro em suas mídias sociais vão contra às recomendações do Ministério da Saúde 

e também aos posicionamentos dos governadores. Identificaram que as notícias falsas em 

relação a cura da COVID-19 competem em visibilidade com as notícias que as desmentes, 

e ainda que o pronunciamento de Bolsonaro (quanto ao uso de cloroquina, por exemplo) 

tem impacto direto nas conversações sobre cura.  

Um dos movimentos bruscos do valor da evolução do câmbio no primeiro 

semestre de 2020, foi no dia 11 de março, no momento em que Organização Mundial da 

Saúde declarou o coronavírus oficialmente como pandemia (WHO, 2020). Citamos 

anteriormente trabalhos que elucidam como o presidente Bolsonaro descredibiliza a 

seriedade da situação. E como suas falas recebem crédito imediato de seus apoiadores. 

Sendo assim, instaurou-se no país uma confusão de tomada de decisão por conta da 

população. Queremos mensurar como eventos como tal incoerência influenciaram no 

câmbio. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Através dos estudos de diferentes autores apresentados no presente artigo como 

MACKINLAY (1997), PRAST (2005), MALIK (2011), entre outros procura-se 

interpretar os dados coletados e analisar as variações dos mesmos, para poder demonstrar 

quais foram as variações encontradas e suas possíveis relações com os eventos estudados. 

Os resultados do estudo foram segregados por evento e são analisados individualmente. 

Tendo em vista as premissas discorridas anteriormente, nesse trabalho será 

aplicada a metodologia de Estudo de Evento, uma vez que almejamos elucidar se, e como, 

esses fatores influenciam a performance do câmbio, diante de um cenário conturbado: o 

contágio globalmente massificado do coronavírus e a polêmica liderança política de Jair 

Bolsonaro (ABRUCIO, 2020).  

O estudo de eventos consiste na investigação da influência de eventos específicos 

no desempenho de um ativo (MACKINLAY, 1997). No nosso caso, os eventos serão as 

ocorrências das notícias selecionadas, e o ativo será o câmbio. Sendo assim, o estudo nos 

guiará a verificar o impacto do noticiário sobre a performance do câmbio. Essa 

metodologia vem sendo empregada em diversos trabalhos científicos da área financeira e 

contábil. O principal objetivo do estudo é verificar se existem retornos anormais no preço 

do câmbio após a publicação das notícias. 
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O presente estudo foi desenvolvido com base nos dados de fechamento do Real 

em relação ao Dólar, extraídos do BCB. Foi feita a definição dos eventos a serem 

analisados e a identificação da data do mesmo, ou seja, as notícias que julgamos 

relevantes para esse estudo, ditam as datas a serem analisadas. Segundo Mackinlay (1997) 

é uma forma de estudo que propõe a separação dos eventos em um primeiro momento, 

isto é, isolar cada data de notícia, para assim verificar o impacto de um tipo de evento nas 

oscilações do câmbio. Sendo que todas as notícias tem um mesmo teor: as ações e reações 

do Governo Bolsonaro. 

 A janela de eventos deve ser escolhida minuciosamente, afim de verificar se há 

ou não retornos anormais e para que fatores que não sejam objeto de estudo não sejam 

incorporados na amostra e influenciem erroneamente na conclusão do trabalho 

(CORRADO, 2011). Por esse motivo pretendemos sincronizar as notícias às 

movimentações da moeda, para verificar a relação dos eventos políticos com a variação 

cambial. De forma equivalente ao que apresentaremos, Puppo (2020) realizou a análise 

de eventos com o objetivo de entender o impacto de três grandes eventos nos preços das 

ações da Petrobrás. 

De acordo com Weston, Siu e Johnson (2001), a primeira etapa é o cálculo do 

retorno previsto, ou normal, para cada dia de evento. Dentre a população, selecionamos 

amostras de janelas de 30 dias antes e 30 dias depois da data de cada notícia. O retorno 

normal, segundo os autores citados acima, simula o retorno que ocorreria caso não 

existisse o evento. Consideraremos então como retorno normal, o retorno médio anterior 

à publicação da notícia, isto é, antes de o evento existir. Analogamente, o retorno efetivo 

ou anormal, se dará pelo período posterior à mesma publicação. Temos então para o 

cálculo de anormalidade:  

 

𝑎 =
1

30
 [( ∑ 𝑐𝑖

61

𝑖=31

) −  (∑ 𝑐𝑗

30

𝑗=1

)] 

 

Sendo: 𝑐 = valor de fechamento do câmbio,  

  𝑖 = período posterior ao evento, 𝑖 = (31, 32, 33, ... 61) 

 𝑗 = período anterior ao evento, 𝑗 = (1, 2, 3, ... 30) 
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Lembrando que o evento em si, é a mediana da nossa amostra, encontrando-se no 

período igual a 31.  

   

4 DADOS E RESULTADOS  

 

Extraímos da base de dados do BCB (2020) o histórico dos valores de fechamento 

do Real em relação do Dólar americano dos dias 02/01/2020 - 30/06/2020, e obtivemos o 

Gráfico 1 abaixo, através do qual é visualmente possível notar que a trajetória do câmbio 

nesse período foi conturbada: 

 

 

Gráfico 1 – evolução do valor do câmbio durante o primeiro semestre de 2020. 

Fonte: Elaboração própria através de dados do BCB. 

 

 Fizemos um levantamento histórico diário das notícias que serão relevantes para 

nosso estudo. As principais fontes são: jornal Valor Econômico, Folha de São Paulo, 

revista Veja e redações da Uol. Vamos citá-las cronologicamente a seguir.  

 O primeiro conjunto de notícias proeminentes são referentes ao dia 11/03/2020, 

dia em que o coronavírus foi classificado de fato como pandemia pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS): “De fato, um dos objetivos da OMS com a declaração é a de 

conscientizar governos a agir, enquanto a entidade insiste que muitos continuam sem 

entender a dimensão do problema.” (UOL, 2020). Nessa mesma data, o jornal Valor 

Econômico publicou uma matéria com o seguinte título “Epidemia não é tudo isso que a 

grande mídia fala, diz Bolsonaro”. No decorrer da matéria encontramos outros dizeres do 

presidente, como por exemplo, de que é fantasioso muito do que se fala sobre o vírus. 

Vale ressaltar que nessa data, Bolsonaro estava nos EUA para algumas reuniões com o 

então presidente americano, Donald Trump. 

4

4,5

5

5,5

6
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No domingo, dia 15/03/2020, Bolsonaro participou de uma manifestação em 

frente ao Palácio do Planalto, cumprimentando e interagindo com os manifestantes e, 

dessa forma, contrariando orientações do Ministério da Saúde de evitar contatos físicos e 

aglomerações com pessoas de fora do convívio pessoal. Então no dia seguinte, 

16/03/2020 o Valor Econômico publicou que o Partido Democrático Trabalhista entrou 

com uma ação civil pública na Justiça Federal solicitando um limiar que obrigue o 

presidente a cumprir quarentena, dado que o mesmo acaba de regressar dos EUA. Na 

mesma data, foi publicada a informação de que já haviam 14 infectados após a viagem de 

Bolsonaro, isto é, pessoas que estiveram em contato com o presidente na comitiva dos 

EUA ou posteriormente, incluindo quatro de seus seguranças. Não coincidentemente, a 

OMS recomendou, nesse mesmo dia, que as pessoas não participassem de manifestações 

e outros eventos de massa. 

No mês seguinte, no dia 24/04/2020, o ex-juiz Sergio Moro, responsável por 

processos da operação Lava Jato, anuncia sua saída do Ministério da Justiça e deixa 

Governo de Bolsonaro. A demissão de Moro foi notícia em todas as mídias. A UOL 

publicou na íntegra tanto o vídeo (BAND NEWS, 2020), quanto o texto dito por Moro no 

pronunciamento. Moro afirmou que foi surpreendido pela publicação no Diário Oficial a 

respeito da demissão de Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal e que o 

presidente não apresentou nenhum motivo específico claro para tal demissão, e que não 

havia sido feita “a pedido”, como foi publicado e ainda que ele (Moro) não havia assinado 

a exoneração, embora seu nome aparecesse no boletim do Diário Oficial.  Disse também 

que Bolsonaro admitiu que a alteração era de cunho político, no sentido de que pretendia 

ter na Polícia Federal alguém que lhe desse informações a respeito das investigações e 

inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF). "Imaginem se durante a própria Lava Jato, 

ministro, diretor-geral, presidente, a então presidente Dilma, o ex-presidente, ficassem 

ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as 

investigações em andamento?" (MORO em pronunciamento de demissão, 2020).  

Obviamente esse capítulo não estava encerrado. No dia 30/04/2020, diversos 

jornais e mídias eletrônicas publicaram notícias como “Moro afirma que vai apresentar 

ao Supremo as provas contra Bolsonaro” (CORREIO BRASILIENSE, 2020).  As provas 

a que se refere, são as de que Bolsonaro quereria interferir de forma indevida na Polícia 

Federal. Três semanas depois, no dia 22/05/2020, o Ministro do STF, Celso de Mello, 

autorizou a divulgação do vídeo da reunião entre Bolsonaro e os ministros, que ocorreu 
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no dia 22/04/2020. O vídeo foi publicado pela Veja e causou polêmica, pelo fato de haver 

várias declarações tanto de Bolsonaro, como de outros ministros, fazendo crítica a Polícia 

Federal por não compartilhar informações, dizendo também que devem aproveitar o 

alvoroço da mídia em relação a pandemia para aprovar reformas (ministro do Meio 

Ambiente – Ricardo Salles). Na reunião, o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, 

defende a prisão de ministros do STF e os chama por nomes de baixo escalão.  O vídeo 

teve uma enorme repercussão e também analisaremos se esse fato teve efeito sobre o valor 

do Real de forma significativa.  

Moro não foi o único ministro a sair do Governo Bolsonaro. Gustavo Bebianno, 

ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, foi demitido em 18/02/2019 após 

conflitos com o presidente e seu filho Carlos Bolsonaro. Em abril do mesmo ano, o ex-

ministro da Educação, Ricardo Veléz Rodriguez foi demitido, após problemas no 

Ministério da Educação provocados por discórdias entre assessores, sendo substituído por 

Abraham Weintraub. Depois de dois meses sem nenhuma baixa, o general Carlos Alberto 

dos Santos Cruz saiu do cargo de ministro da Secretaria de Governo da Presidência da 

República por decisão do presidente. Dias depois, o general Floriano Peixoto Vieira Neto 

saiu da Secretaria-Geral da Presidência. (G1, 2019) 

Já no nosso período de análise, Gustavo Canuto, ex-ministro do Desenvolvimento 

Regional, pediu demissão em 06/02/2020. No mês seguinte, 13/03/2020, Osmar Terra 

deixou o Ministério da Cidadania, houveram atritos entre ele e Bolsonaro, quando o 

presidente determinou a transferência da Secretaria Especial da Cultura para o Ministério 

do Turismo. (ESTADO DE MINAS, 2020) 

Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde no dia 16/04/2020 

após conflitos com o presidente durante a condução da crise causada 

pelo coronavírus (AGENCIA BRASIL, 2020). A maioria dos governadores estaduais 

defendiam o isolamento social e Mandetta apoiava essa ideia. Todavia, Bolsonaro 

apresentava um posicionamento contrário.  

Após a demissão de Moro, Nelson Teich, em 15/05/2020 deixou o Ministério da 

Saúde, antes mesmo de completar um mês no cargo. (CAMARA, 2020) Mais uma vez, 

houveram atritos entre o ministro e o presidente por opiniões contrárias sobre a adoção 

do distanciamento social como medida de combate ao coronavírus. E além disso, o 
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presidente incentivou o uso da cloroquina, que também foi causa de discórdia entre os 

dois.  

Nesse momento a troca frequente de ministros era motivo de piadas. Mas ainda 

tivemos mais uma baixa, no dia 18/06/2020, o Ministro da Educação (G1, 2020). Em 

pouco tempo, Weintraub, conseguiu gerar muita polêmica tanto envolvendo o próprio 

Ministério, quanto ao defender a prisão de ministros do STF, e ainda era investigado por 

prática de racismo ao ironizar a China.  O Ministro deixa o cargo para se juntar ao Banco 

Mundial.  

No mesmo dia, ocorreu a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador 

Flávio Bolsonaro (filho do presidente), por investigação de desvio de dinheiro no gabinete 

da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O juiz da 27ª Vara Criminal da Comarca do 

Rio apontou que “há indícios de que houve a formação de uma organização com alto grau 

de permanência e estabilidade, composta por dezenas de assessores da Alerj, nomeados 

por Flávio Bolsonaro, para a prática de crimes de peculato (desvio de dinheiro público) e 

lavagem de dinheiro” (EXAME, 2020). No final do mês foram publicadas notícias de que 

Queiroz estaria negociando uma delação premiada com o Ministério Público.  

Na Tabela 1 a seguir, organizamos as ocorrências mencionadas acima:  

Tabela 1 – Consolidado de notícias. 

EVENTO DATA Notícia Fonte 

A 06/02/2020 Gustavo Canuto deixa Ministério do Desenvolvimento Regional Jovem Pan  

B 11/03/2020 
OMS classifica coronavírus como pandemia UOL 

Epidemia não é tudo isso segundo Bolsonado Valor Econômico 

C 13/03/2020 

PDT entra na Justiça por quarentena obrigatória para Bolsonaro Valor Econômico 

Número de infectados após viagem com Bolsonaro chega a 14 Valor Econômico 

OMS recomenda evitar manifestações e outros eventos de massa  Valor Econômico 

D 13/03/2020 Luiz Henrique Mandetta é demitido do Ministério da Saúde  Agência Brasil 

E 24/04/2020 Anúncio de demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça UOL 

F 30/04/2020 Moro afirma ter provas contra Bolsonaro Correio Braziliense 

G 15/05/2020 Nelson Teich deixa o Ministério da Saúde Camara 

H 22/05/2020 É publicado o vídeo da reunião de Bolsonaro com ministros Veja 

I 18/06/2020 
Abraham Weintraub deixa o Ministério da Educação  G1 

Prisão de Fabrício Queiroz Exame 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Tomando o Evento A, notícia de que Gustavo Canuto deixa o Ministério do 

Desenvolvimento no dia 06/02/2020, selecionando 30 dias anteriores e 30 dias posteriores 

a essa data, temos a movimentação de valor cambial demonstrada pelo Gráfico 2 a seguir:  

 

 

Gráfico 2 – movimentação do valor do câmbio em torno do Evento A. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Como descrito anteriormente, o Retorno Normal é o valor esperado para o câmbio 

caso o evento não ocorresse, e o Retorno Efetivo é o valor anormal, ou seja, resposta do 

mercado pós evento. Para o Evento A, temos os seguintes resultados mostrados na Tabela 

2: 

Tabela 2 – Resultados referentes ao Evento A. 

Medida Câmbio 

Retorno Normal  4,1425 

Valor do câmbio na data do evento 4,2477 

Retorno Efetivo 4,5998 

Diferença de preço médio do câmbio (anormalidade) 0,4572 

Diferença percentual do câmbio 11,04% 

      Fonte: Elaboração própria. 

 De tal modo, interpreta-se que após o Evento A, houve um aumento médio no 

valor do câmbio em 11,04%. Em concordância com a tese de eficácia de mercado 

semiforte de Fama (1991), que explica que os preços se ajustam eficientemente a partir 

do conhecimento de outras informações disponíveis publicamente, pode-se dizer que a 
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publicação da saída de Canuto do Ministério do Desenvolvimento é um dos fatores que 

contribuem para o aumento do câmbio. Nota-se o acréscimo de R$0,4572 no preço de 

cada dólar negociado durante o período analisado.  

 Dedicamos o mesmo método aos demais eventos e obtivemos os seguintes 

resultados apontados na Tabela 3:  

 Tabela 3 – Resultados de todos os eventos selecionados 

Evento Retorno Normal  Retorno Efetivo Anormalidade 
Diferença percentual  

do câmbio 

A 4,1425 4,5998 0,4572 11,04% 

B 4,3823 5,1680 0,7857 17,93% 

C 4,4379 5,2369 0,7990 18,00% 

D 5,0217 5,5772 0,5555 11,06% 

E 5,1354 5,5206 0,3852 7,50% 

F 5,2369 5,4527 0,2158 4,12% 

G 5,4501 5,2968 -0,1533 -2,81% 

H 5,5278 5,2452 -0,2826 -5,11% 

I 5,4280 5,2978 -0,1303 -2,40% 

Fonte: Elaboração própria. 

Destacamos os dois principais eventos, pelas maiores anormalidades, sendo os 

Eventos C e B de forma decrescente em relevância.  

Recordando: na data do Evento C, OMS recomenda evitar eventos com 

aglomeração, como tentativa de impedir contaminação em massa. Ao mesmo tempo, após 

viagem de Bolsonaro 14 pessoas são detectadas com Covid-19 então PDT entra na justiça 

por quarentena obrigatória para Bolsonaro. (Valor Econômico). Já o evento B, trata da 

data em que enquanto a OMS declara Coronavírus como pandemia (UOL – 13/03/2020), 

Bolsonaro diz que “epidemia não é tudo isso” – subestimando o vírus e a própria OMS 

(Valor Econômico).   

Dessa forma, temos que após o Evento C, houve um aumento médio no valor do 

câmbio em 18%, com acréscimo de R$0,7990 no preço de cada dólar negociado. Em 

segundo lugar de impacto, temos que o Evento B contribuiu para a desvalorização do real 

frente ao dólar em 17,93%, com aumento de R$0,7857 no preço de cada unidade 

monetária.  

Classificamos o teor de impacto dos eventos conforme a Tabela 4: 



16 
 

Tabela 4 – Classificação de Impacto 

Impacto Evento Diferença Percentual do Câmbio 

Alto 
B 17,93% 

C 18,00% 

Médio 

A 11,04% 

D 11,06% 

E 7,50% 

Baixo 

F 4,12% 

G -2,81% 

H -5,11% 

I -2,40% 

Fonte: Elaboração própria. 

Em seguida dos eventos citados acima com maior impacto, temos os eventos A, 

D e E com impacto médio. Trata-se da saída de Gustavo Canuto do Ministério de 

Desenvolvimento Regional, demissão do ministro da saúde Henrique Mandetta e o 

anúncio da demissão de Sergio Moro, respectivamente.  

Com impacto considerado baixo, apresentam-se os eventos F, G, H e I, sendo a 

notícia de que Moro tem provas contra Bolsonaro, Nelson Teich deixa o Ministério da 

Saúde, a publicação do vídeo da reunião do presidente com os ministros e por fim, a 

prisão de Queiroz. Nesse bloco, vale ressaltar que uma saída do Ministro da Saúde já 

havia acontecido anteriormente (quando Mandetta é demitido do cargo) e também que o 

caso Moro já havia se instaurado no bloco de eventos de médio impacto.  

Avaliando a Tabela 4, conclui-se que os eventos de maior impacto dizem respeito 

à negligência do presidente Bolsonaro frente a Pandemia. Enquanto a OMS alerta sobre 

a gravidade do cenário instaurado pela COVID-19 (UOL), o presidente age de forma 

contrária aos cuidados alertados e ainda induz a população ao mesmo comportamento 

(Valor Econômico).  

Da mesma forma que comprovou LORENZO (2018) em seu estudo, que o 

aumento da probabilidade de prisão do ex presidente Lula estava associado a uma 

apreciação cambial, possivelmente associada a uma percepção positiva do mercado em 

relação ao risco jurídico e com isso a entrada de capital externo, temos aqui uma resposta 

imediata de impacto sobre o valor do câmbio, de depreciação do real, que, por sua vez, 

demonstra a falta de confiança do mercado financeiro na conduta tomada por Bolsonaro. 
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Contudo, não podemos deixar de ressaltar que parte dessa depreciação também se dá pela 

aversão ao risco causada pelo contexto mundial. 

Nos eventos de médio impacto encontramos os movimentos de saída dos ministros 

dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Saúde e da Justiça. Podemos concluir 

que o mercado responde de forma negativa à falta de estabilidade nos Ministérios. Sendo 

o Evento D o de maior impacto desse bloco, o momento em que Mandetta é demitido do 

Ministério da Saúde, ministério o qual representa extrema importância, especialmente no 

contexto vivido. Nesse momento, pode-se afirmar que ocorreu um aumento médio no 

valor do câmbio em 11,06%, com acréscimo de R$0,5555 no preço de cada dólar 

negociado.  

Com baixo impacto, ou até impacto nulo (nos casos em que o câmbio reagiu de 

forma contrária) temos os Eventos F, G, H e I. Que tratam da continuação do caso Moro, 

outras mais saída de Ministros dos seus cargos e a prisão de Queiroz. Levando em 

consideração que esses são os últimos eventos cronológicos da seleção desse estudo, o 

resultado sugere que o mercado já reagiu às notícias semelhantes a essas e encontra-se 

mais estável, isto é, o caso Moro já teve seu impacto inicial, assim como a saída dos 

ministros, que ocorreram por tantas vezes anteriormente, marcando a inconstância como 

algo já esperado pelo mercado.  

Como objetivamos contestar nesse estudo, os resultados demonstram que a 

conjuntura inusitada instaurada pela pandemia, somada da trajetória de tomadas de 

decisão do governo Bolsonaro interferem de forma direta na reação do mercado cambial 

no Brasil. Fica claro que o mercado recua, isto é, o real desvaloriza frente ao dólar, nos 

momentos em que a liderança do país demonstra negligencia diante do panorama mundial 

e também perante a alta frequência de alterações na estrutura ministerial. Cabe ainda 

ressaltar a importância do zelo pelo comportamento e discurso de líderes políticos, já que 

esses são certamente refletidos no meio financeiro e no panorama internacional.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse estudo teve como objetivo analisar os impactos causados pelas notícias 

relacionadas ao governo brasileiro liderado por Jair Bolsonaro nas oscilações da taxa de 
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câmbio (BRL/USD) durante o primeiro semestre de 2020, que data o início da pandemia 

por COVID-19.  

Fizemos uso de acervos de notícias diárias de diferentes fontes, discurso político, 

medidas tomadas para evitar a propagação da COVID-19 (e/ou ausência dessas medidas), 

a trajetória da crise econômica e sanitária global. Extraímos do BCB os valores cambiais 

diários do período analisado e aplicamos a metodologia de Estudo de Evento, almejando 

elucidar como as notícias influenciaram a performance do câmbio.  

Do total de 9 eventos selecionados, concluímos que os eventos de maior impacto 

dizem respeito à negligência do presidente Bolsonaro frente a Pandemia, destacando-se 

o Evento C, momento em que a OMS alerta sobre as recomendações para evitar eventos 

com aglomeração, como tentativa de impedir contaminação em massa. Entretanto, na 

mesma data, após viagem de Bolsonaro 14 pessoas são detectadas com Covid-19 então 

PDT entra na justiça por quarentena obrigatória para Bolsonaro (Valor Econômico). O 

resultado desse evento é de um aumento médio no valor do câmbio em 18%, com 

acréscimo de R$0,7990 no preço de cada dólar negociado.  

Em seguida, considerados aqui com impacto médio, temos os eventos de troca de 

ministros, movimento muito frequente no governo Bolsonaro nesse período. Tomando 

como exemplo o evento de maior força dentre esses, o momento em que Mandetta é 

demitido do Ministério da Saúde, nota-se um aumento médio no valor do câmbio em 

11,06%, com acréscimo de R$0,5555 no preço de cada dólar negociado.  

Por fim, com baixo reflexo no valor cambial, estão os últimos eventos 

cronológicos da seleção, que são continuidade de casos iniciados no bloco de eventos 

médios, então compreende-se que o mercado já está em inércia para com esses eventos, 

ou seja, não responde de forma marcante.  

Contudo, como pretendíamos demonstrar, observamos uma resposta marcante de 

impacto sobre o valor do câmbio, de depreciação do real frente ao dólar, para os eventos 

de alto e médio impacto, que confirma a falta de confiança do mercado financeiro na 

conduta tomada por Bolsonaro.  

Portanto, reafirmando a importância do nosso objeto de estudo, os resultados 

obtidos apontam que a conjuntura mundial extraordinária causada pela pandemia, 

adicionada ao curso de tomadas de decisão do governo Bolsonaro tiveram influência em 
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parte das oscilações mercado cambial no Brasil, adicionada a outros fatores, como 

aversão ao risco e estratégias mais cautelosas tomadas pelos investidores. De toda forma, 

fica evidente a desvalorização do real frente ao dólar, especialmente nas ocasiões em que 

o presidente Bolsonaro subestima a seriedade do vírus COVID-19 e também perante a 

alta frequência de mudanças na estrutura ministerial, embora não possamos afirmar que 

essas sejam as causas únicas desse movimento.  
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