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O que determina a taxa de câmbio?



Primeiro Fundamento: 
Balanço de Transações Correntes

�Compras no exterior
provocam 
a necessidade de 
divisas estrangeiras.

�O primeiro fator 
determinante da taxa 
de câmbiodiz respeito 
àstrocas externas de divisas estrangeiras.

�Vice-versa, 
vendas ao exterior
fornecem 
maior oferta de 
moedas estrangeiras.

àstrocas externas de 
bens ou serviços, 
dadas pela 
diferença entre suas 
exportações e suas 
importações: 
(XS - MS).



Níveis da atividade doméstica Y e 
estrangeira Y* afetam câmbio

� Se o crescimento do resto do mundo(Y* ) for maior do que 
o interno (Y), essa diferença (Y* - Y ) resultará, provavelmente, 
em valor da exportação (X) maior do que o da soma das 
importações(M ): (X – M) > 0.

� O superávit das transações correntes, no balanço de 
pagamentos, provoca apreciaçãoda moeda nacional (∇∇∇∇ e), pagamentos, provoca apreciaçãoda moeda nacional (∇∇∇∇ e), 
no mercado de câmbio. 

� Inversamente,  o crescimento doméstico(Y) mais rápido do 
que o crescimento estrangeiro(Y* ) pode levar a 
déficit do balanço comercial(X – M < 0) e 
à conseqüente depreciaçãoda moeda nacional (∆∆∆∆ e).

� M = f( Y, er ); X = f( Y*, e r ) => 
dadas Y e Y*, ( X – M ) = f( e r )



Paridade dos Poderes de Compra

� Esta teoria vê nos 
movimentos de 
preços relativos dos 
bens domésticos e 

� versão absoluta: 
explica o nível
da taxa de câmbio, 
isto é, 

bens estrangeiros 
o fator determinante 
essencial da taxa de 
câmbio.

o valor adequado da 
taxa de câmbio.

� versão relativa: 
explica as variações
da taxa de câmbio.



Lei do preço único
� A versão absolutada teoria PPC é baseada em suposta 

lei que prevaleceria em mercado internacional 
concorrencial, ou seja, são exigidas condições 
extremamente restritivaspara sua vigência:

1. ausência de barreiras ao comércio exterior 
(sem protecionismo).

2. custos negligenciáveis de frete, seguro, impostos, etc.2. custos negligenciáveis de frete, seguro, impostos, etc.
3. baixos custos de transação, inclusive cambiais.
4. perfeita substituição entre os produtos importados e 

os produtos nacionais.

� Os produtos não exportáveis [no-tradeables], 
através de fronteiras, como serviços pessoais, 
educacionais, energia elétrica, habitação, etc., 
não se submetem a essa lei do preço único.



Concorrência e arbitragem

� Se o mesmo bemestá disponível nos mercados nacional 
e internacional (ou bens perfeitamente substitutos), 
seu preço interno (P) deve ser idêntico a 
seu preço externo(P*) após a conversão 
pela taxa de câmbio (e): P = eP* ou e = P / P*. 

� Isto ocorreria em função da concorrênciae arbitragem
de agentes racionais: se P > eP*, ninguém compraria 
no país e todo mundo compraria fora 
(e vice-versa seP < eP*) até que P = e P*. 

� Lógico que isso só seria possível: 
1. se os preços internos e externos fossem flexíveisou
2. em regime cambial flutuante.



índice Big Mac

Com a apreciação do dólar em relação ao real, segundo 
o tradicional índice da revista britânica "The Economist", 
o sanduíche valia, em janeiro de 2009, no Brasil, US$ 3,39, 
ante US$ 4,73, em julho de 2008, quando era o sétimo mais caro 
do mundo. Como o Big Mac era vendido nos Estados Unidos por 
US$ 3,54, isso significa, pelo índice, que o real estava depreciado 
em 4,24% em relação ao dólar.



� Na metade do ano de 
2008, boa parte dos países 
também tinha moeda mais 
valorizada que o dólar, 
fazendo a comparação 
pelo preço do Big Mac. 

� O levantamento da revista 
calcula a relação entre 
o preço do Big Mac nos EUA 
e o seu valor em dólares em 
outro país. 

índice Big Mac

pelo preço do Big Mac. 

� Em jan 2009, isso só 
ocorria com a Suécia, 
a Dinamarca, a Noruega, 
a Suíça e a zona do euro. 

� Mas, mesmo nesses 
países, o sanduíche passou 
a valer menos em dólar do 
que em julho de 2008.

� Se o preço em determinado 
país for superior ao 
cobrado nas lojas 
americanas do McDonald's, 
isso significa que 
a moeda está apreciada na 
comparação com o dólar.



índice Big Mac
Ranking País

Preço do Big 
Mac (US$)

Valorização / Desvalorização 
em relação ao dólar (%)

1 Suíça 4,93
2 Dinamarca 4,49
3 Suécia 4,28
4 Zona do Euro 3,51
5 Inglaterra 3,32
6 Estados Unidos 3,15

42,54

35,87

11,43

5,40

0,00

56,51

Fonte: The Economist

6 Estados Unidos 3,15
7 Nova Zelândia 3,08
8 Turquia 3,07
9 Canadá 3,01

10 Chile 2,98
11 Brasil 2,74

12 Hungria 2,71
13 México 2,66
14 Coréia do Sul 2,56
15 Cingapura 2,20

0,00

(2,22)

(2,54)

(4,44)

(5,40)

(13,02)

(13,97)

(15,56)

(18,73)

(30,16)

d /a = P / P* = 2,74 / 3,17 = 0,87 => d < 1 
P = R$ 1,70/ US$ x US$ 3,15 = R$ 5,36



ranking dos PIB segundo Paridade do Poder de Compra (PPC) 
em 2005

Ranking País
PIB (PPP)

(US$ bilhões)
%

PIB - per capita
(US$)

Ranking

1 Estados Unidos 12.410        20,8% 42.000         5
2 China 8.182          13,7% 6.300           118
3 Japão 3.914          6,6% 30.700         21
4 Índia 3.699          6,2% 3.400           152
5 Alemanha 2.454          4,1% 29.800         26
6 Reino Unido 1.869          3,1% 30.900         20
7 França 1.822          3,1% 30.000         24
8 Itália 1.651          2,8% 28.400         30
9 Brasil 1.568          2,6% 8.400            93

Fonte: Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook 2006

9 Brasil 1.568          2,6% 8.400            93
10 Rússia 1.539          2,6% 10.700         83
11 Canadá 1.080          1,8% 32.900         16
12 México 1.068          1,8% 10.100         86
13 Espanha 1.017          1,7% 25.200         36
14 Coréia do Sul 965            1,6% 20.400         51
15 Indonésia 902            1,5% 3.700           150
16 Austrália 642            1,1% 32.000         18
17 Taiwan 612            1,0% 26.700         34
18 Tailândia 553            0,9% 8.100           99
19 Irã 553            0,9% 7.900           102
20 Turquia 546            0,9% 8.300           97

Outros Países 12.545              21,1%
Total 59.590              100% 9.300                   



Lei do preço único

�De acordo com essa lei do preço único, 
a mesma unidade monetária não pode ter 
poder de compra diferente em dois países, 
naquelas circunstâncias de competição perfeita. naquelas circunstâncias de competição perfeita. 

�Todas as compras seriam realizadas 
onde seu poder de compra é mais elevado.



Versão Relativa da Teoria da 
Paridade do Poder de Compra

�Ela relaciona a variação da taxa de câmbioe 
a variação dos preços, ou seja, a taxa de inflação. 

�A lei do preço único, para todos bens, �A lei do preço único, para todos bens, 
estabelece que: e°°°° = (p°°°° - p°°°°*) , isto é, 
a taxa de câmbio bi-lateralentre duas moedas 
deve ser corrigida pelo diferencial entre inflação 
interna e externa, para manter 
o poder de compra da moeda nacional estável, 
no mercado mundial.



Versão Relativa da PPC

�Segundo a Versão Relativa da PPC, 
o percentual da variação (°°°°) da taxa de câmbio
depende do diferencial entre: 
– ataxa de inflação internap°°°° e
– ataxa de inflação externap°°°°* .

� e°°°° = (p°°°° - p°°°°*)

�Caso p°°°° > p°°°°* , há depreciaçãocambial (∆∆∆∆e); 
caso contrário, p°°°° < p°°°°* , há apreciaçãocambial 
(∇∇∇∇e).



Versão Relativa da PPC

� Por exemplo, se os preços multiplicam-se por 2 
no Brasil e ficam imutáveis nos Estados Unidos, 
o deslocamento da demanda para os Estados 
Unidos propicia elevação do preço do dólar
(alta de e), no mercado cambial brasileiro, 
e aumento dos preços dos produtos americanos e aumento dos preços dos produtos americanos 
importados. 

� Isto ocorre até que esses últimos (P°°°°* ),
uma vez convertidos em reais (P = eP* ),
sejam, por sua vez, duplicados (2P = e°°°° P°°°°* ).



Formulação da PPC
� p°°°° = taxa de inflaçãono país

(°°°° sobre nome da variável = % de variação)

� p°°°°* = taxa de inflaçãono exterior

� poder de comprano país: (p em moeda nacional) 
p m n . (1 + p°°°°)

� poder de comprano exterior:  (p em moeda estrangeira)
p m e . (1 + p°°°°*)

� Os preços dos produtos brasileiros no exterior[ p m n . (1 + e°°°°) ]
são inflacionados: p m n . (1 + e°°°°) . (1 + p°°°°*) 

� Paridade dos poderes de comprasupõe
equiparação do poder de comprano país e do no exterior: 
p m n . (1 + p°°°°) = p m n . (1 + p°°°°*) . (1 + e°°°°) ou   
(1 + e°°°°) = (1 + p°°°°) / (1 + p°°°°*)



Paridade das Taxas de Juros

� A lei do preço único,
aplicada em mercados 
financeiros com 
1. perfeita concorrência 
e 2. fluxos 

�diferencial de 
taxas de juros = 
f( políticas monetárias 
divergentes) => e 2. fluxos 

internacionais de 
capitais livres, 
determina a paridade 
dos rendimentos das 
aplicações financeiras.

divergentes) => 
movimentos de capitais 
até restabelecer a 
paridade das taxas de 
rendimento, 
após conversão à 
taxa de câmbio corrente.



Abordagem monetária da taxa de câmbio
� A abordagem monetária da taxa de câmbioparte da 

Teoria Quantitativa da Moeda, ou melhor, 
de sua formulação através da Equação de Trocas, 
elaborada por Fisher: MV = pY .  

� Dadas V e Y, p°°°° = M°°°° e p°°°°* = M °°°°* . 
� Deduziu-se, então, que: p°°°° - p°°°°* = M °°°° - M°°°°* .

� A equação da paridade relativa de poderes de compra, 
na ótica monetarista, juntou aquela fórmula 
aproximativa com a dedução da Equação de Trocas: 
e°°°° = p°°°° - p°°°°* = M °°°° - M°°°°* . 

� Postulando causalidade, os monetaristas consideram ser
a divergência entre as políticas monetárias (nacional e 
estrangeira) o determinante diretodas variações da taxa 
de câmbio.



Restrições à mobilidade dos capitais

� Haveria diferencial durável entre taxas de juros
somente com restrições à mobilidade dos capitais, 
seja devido ao controle da conversão cambial
e das aplicações dos estrangeiros, 
seja decorrência da substituição imperfeita entre 
instrumentos financeiros nacionais e estrangeiros, instrumentos financeiros nacionais e estrangeiros, 
por exemplo, prazos distintos para as aplicações. 

� Na ausência de obstáculos à mobilidade de capitais, 
o diferencial entre taxas de juros seria impossível, 
a não ser que os agentes antecipem a variação 
da taxa de câmbio(ê) que compensa, exatamente, 
esse diferencial (i* - i ).



Impactos da desvalorização 
cambial sobre fluxos de IDE

Período Fluxos 
anu
ais 
de 
IDE 
(líq.) 
US$ 
(a)

Fluxos 
anu
ais 
acu
mu-
lado
s 
(b= 
∑a)

Taxa de 
câm
bio 
méd
ia 
do 
ano 
da 
inter
nali -

Fluxos 
anu
ais 
de 
IDE 
(líq.) 
R$ 
(d = 
a x 
c)

Taxa de 
câm
bio 
méd
ia 
de 
2001 
(e)

Fluxos 
anu
ais 
de 
IDE 
(líq.) 
US$ 
reco
n-
verti

Fluxos 
anu
ais 
acu
mu-
lado
s 
(g= 
∑ f)

Variação 
% (h 
= 
g/b)

nali -
zaçã
o (c)

c) verti
dos 
(f = 
d/e)

1995* 42,5 42,5 0,918 39,0 2,352 16,6 16,6 -60,98

1996 7,7 50,2 1,005 7,7 2,352 3,3 19,9 -60,41

1997 15,3 65,5 1,079 16,5 2,352 7,0 26,9 -58,94

1998 25,9 91,4 1,161 30,1 2,352 12,8 39,7 -56,59

1999 30,0 121,4 1,816 54,4 2,352 23,1 62,8 -48,25

2000 30,5 151,9 1,832 55,9 2,352 23,8 86,6 -43,00

2001 24,9 176,8 2,352 58,6 2,352 24,9 111,5 -36,95

Total 176,8 176,8 - 262,2 - 111,5 111,5 -36,95



Cupom Cambial

�No mercado de capitais, cupomé 
o título que acompanha as ações ou as obrigações 
e é destacadoquando se pagam dividendos ou 
bonificações. 

�No mercado de câmbio, o cupom cambialé 
a expectativa de depreciação da moeda nacional, 
provocada pela saída líquida de capital. 

�É aperda cambialpreviamente antecipada.



Paridade não-coberta das taxas de juros

� A fórmula da paridade não-coberta das taxas de juros
(sem cobertura do risco cambialno mercado de futuros) 
é: i – (i* + ê) = 0ou ê = (i – i*) . 

� O acento circunflexo (^ ) sobre a variável significa que � O acento circunflexo (^ ) sobre a variável significa que 
ela é apenas expectativa. 

� Assim, ê expressa o percentual da variação antecipada 
da taxa de câmbio: ê = ( et – e0 ) / e0.



Taxa de depreciação esperada

1. i* = i => ê = 0. 
A taxa de depreciaçãoda moeda nacional é 
nula, ou seja, não há expectativa de variações 
na taxa de câmbio, para o período, devido à na taxa de câmbio, para o período, devido à 
paridade das taxas de juros.



Taxa de depreciação esperada
2. i* > i => (i – i*) < 0. 

Nesse caso, os investidores 
brasileiros têm de antecipar, 
com a possível fuga de 
capital, a depreciaçãoda 
moeda nacional e 
a apreciaçãoda moeda 

3. i > i* => (i – i*) > 0. 
Nesse caso, os investidores 
estrangeiros antecipam, 
se o movimento de capitais for 
massificado, 
a apreciaçãoda moeda 
nacional (ê< 0), na hora da a apreciaçãoda moeda 

estrangeira. 

� O custo de compra mais 
elevado da moeda 
estrangeiraterá de ser 
descontado do rendimento de 
aplicações no exterior, 
propiciado pela taxa de juros 
mais elevada.

nacional (ê< 0), na hora da 
entrada, e a depreciação 
(ê> 0), quando acontecer
o repatriamento do capital. 

� A reconversão cambialpode 
anular a vantagemdas 
aplicações no mercado 
nacional.



Impactos da desvalorização 
cambial sobre fluxos de IDE



Relação formal entre taxa de câmbio 
correntee taxa de câmbio a termo

� Se o banco empresta ou imobilizasoma R t (em reais), 
durante qualquer período, o valor que ele deverá 
reembolsar ou terá imobilizadoserá, no final do 
período, igual a: R t+1 = R t (1 + i ),
onde i mede a taxa de juros na aplicação em reais, 
para a duração correspondente ao período considerado.para a duração correspondente ao período considerado.

� Se o banco utiliza a soma R t para comprar dólares, 
como p* = p / e, ele obtém R / edólares.

� Exemplo: se taxa de câmbio de curto prazo é 
e c = R$ 1,18 / US$, com R$ 1000 se obtém 
1000 / 1,18 dólares, ou seja, US t = US$ 847,45. 



Relação formal entre taxa de câmbio 
correntee taxa de câmbio a termo

� O banco coloca, em seguida, estes R/e dólares no 
mercado norte-americano à taxa de juros i*
e recupera a termo soma em dólaresigual a: 
US t+1 = (R / e c) . (1 + i*). 

– Exemplo: considerando i* = 5,25% a.a., 
US$ 847,45 x 1,0525 = US$ 891,94 em um ano.

� Para se cobrir contra o risco associado às flutuações do 
dólar, o banco aplica, desde logo, seus dólares a termo. 
Se e l é a taxa de câmbio do dólar ao final do período 
considerado (longo prazo), o banco recupera então 
soma em reaisigual à: R t+1 = (R / e c) . (1 + i* ) . e l .

– Exemplo: US$ 891,94 x 1,23 
(expectativa do câmbio no futuro) = R$ 1.097,09



PCJ – Paridade Coberta da Taxa de Juros
� O custo da soma R em reais emprestada ou imobilizada e 

a rentabilidade da aplicação em dólares, 
no mercado norte-americano, são então equivalentes se: 
R t (1 + i) = (R t / e c) . (1 + i*) . e l , ou então se: 
e l = e c . (1 + i) / (1 + i*). 

� Esta é a fórmula da PCJ – Paridade Coberta da Taxa de Juros.

� Exemplo: considerando i = 41% a.a., 
e l = 1,18 x (1,41 / 1,0525) = 1,58 => 
R t+1 = US$ 891,94 x 1,58 ≅ R$ 1.000,00 x 1,41 ≅ R$ 1.409,26, 

� Logo, deve-se chegar aomesmo valor(paridade), 
seja fazendo a reconversão cambial pela taxa de câmbio a termo, 
depois de aplicar o valor convertido em juros externos,
seja aplicando a moeda nacional nos juros domésticos.



Fundamentos da Taxa de 
Câmbio a Curto e a Longo Prazo

1. A paridade das taxas de juros constituem 
o principal fator em curto prazo.

2. A conta das transações correntes age 
igualmente em curto e médio prazo.

3. A paridade dos poderes de compra age 
somente em longo prazo.



Hierarquia temporal
�O argumento para essa hierarquia temporal

é que a mobilidade de capitais, provocada por 
fluxos financeiros, em curto prazoé maior do que 
a determinada por fluxos comerciais 
de bens e serviços. 

� Isto porque os administradores de portfólio 
reagem imediatamentea diferenciais de juros 
entre os países. 

�Osfluxos de trocas comerciais adaptam-se
lentamenteàs flutuações das taxas de câmbio.



Hierarquia temporal

� A flutuação cambial, em longo prazo
(após alinhamentos dos jurose ajustes comerciais), 
reflete a diferença entre as taxas de inflação. 

� 1. ganhar nichos de mercado, na economia mundial, 
2. efetuar os contratos de exportação ou de importação, 
3. executar o ciclo de produção, 
4. efetuar os embarques das mercadorias, etc., 
tudo isso leva mais tempodo que “cliques” no mouse 
dos operadores de mesas de câmbio dos bancos...



Fundamentos macroeconômicos 
determinantes da taxa de câmbio

Paridade coberta da taxa de 
juros

e l = e c . (1 + i) / (1 + i*)

Paridade não coberta 
da taxa de juros

ê = i – i*

Fundamento da 
troca de bens e serviços

e = f(BTC) = f(X – M) = 
f (Y – Y*)

Versão absoluta da paridade 
do poder de compra

e = p / p*

Versão relativa da paridade 
do poder de compra

e°°°° = [(1 + p°°°°) / (1 + p°°°°*)] – 1 
≈≈≈≈ p°°°° – p°°°°*
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