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OITAVA LIÇÃO 

MERCADO DE CÂMBIO E BALANÇO DE PAGAMENTOS 

Mutatis mutandis  

[mudando o que deve ser mudado] 

8.1. Diálogo especulador – assessor 

- Você sugeriu, na Terceira Lição, que, para seu sonho se realizar mesmo, 
você deseja ser um especulador internacional. Pois bem, agora eu quero 
ser seu assessor nesse mister. E, depois, na próxima Lição, quando você 
for Presidente da República, quero o cargo de Presidente do Banco Central! 

- Ok, mister. Sobre o que vamos especular? 

- O interessante que especular é referente a, ou próprio de espelho, ou seja, 
diz-se de uma superfície refletora. Veremos que a idéia principal da teoria 
da reflexividade de George Soros – o famoso megaespeculador 
internacional – é que a compreensão do mundo no qual vivemos é 
essencialmente imperfeitai. As situações cujos agentes precisam entender 
para chegar às suas decisões são afetadas pelas próprias decisões. Há, 
portanto, uma divergência inata - em diferentes dimensões - entre as 
expectativas dos agentes econômicos participantes de determinadas 
situações e o resultado real dessas situações. A realidade pode ser mirada 
como um “alvo móvel”, sendo atingida pelas tentativas de antecipá-la, com 
múltiplos agentes tomando ativamente decisões com base em previsões 
não necessariamente convergentes. Mutatis mutandis, especular não te faz 
refletir sobre a relação entre o narciso e o espelho? 

- Você está brincando ou especulando? 

- Especulando, no bom sentido de examinar com atenção; averiguar 
minuciosamente; observar; indagar; pesquisar; informar-se minuciosamente 
de algo; meditar, raciocinar, refletir, considerar.   Logo, não com o sentido 
de valer-se de certa posição, de circunstância, de qualquer coisa, para 
auferir vantagens; explorar. Neste caso, trata-se de meter-se em negócios 
mirando lucros; agenciar, traficar, negociar. É mais próximo do 
entendimento do economista: operar na bolsa, apostando na alta ou na 
baixa das cotações. Aqui, estaremos conversando sobre outro mercado de 
ativos, o de divisas e/ou de moedas estrangeiras. 

- Nós já conversamos sobre moeda. Não foi suficiente? 

- Moeda estrangeira não é um ativo monetário que atua como dinheiro, no 
nosso país. É melhor encará-la como um ativo que, aqui, é somente reserva 
de valor – em hiperinflação, torna-se unidade de conta. Só atua como meio 
de pagamento (caso tenha aceitação universal como o dólar) no comércio 
externo e nas finanças internacionais. Mas não se exaure, falando de 
moeda. “Muitas das coisas da vida – amantes, câncer, automóveis – são 
importantes somente para os que as possuem. O dinheiro, ao contrário, é 
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importante para os que têm e os que não têm”, diz Galbraith. Vamos 
abandonar as penas do amor e da dor e falar dessas últimas coisas: 
automóveis e moedas. Você gosta de carro? 

- Ei, por que não falar do amor? Economista não ama? 

- Um economista é alguém  que conhece 100 maneiras de fazer amor, mas 
não conhece nenhuma mulher... De fato, com a descoberta da inteligência 
emocional, as firmas estão avaliando seus executivos sob um novo critério: 
o dom de administrar bem sua própria saúde; só assim, sem stress, 
trabalharão na sua capacidade máxima. Isso significa encontrar um 
equilíbrio entre trabalho, família, férias; entre trabalhar e dormir. Perceber o 
“óbvio ululante”: há vida fora do trabalho! “Enfrente a doença emocional e 
espiritual do coração – solidão e isolamento. Ame mais e seja feliz – esta é 
a chave para ter melhor saúde”, recomendam os RH das firmas. Você 
gostaria mesmo de ler sobre uma interpretação de economista a respeito da 
paixão, do casamento e do amorii? 

- Quero expiar meus pecados, vamos a ela... 

- A paixão é ver-se bem, vivo, belo e inteligente, nos olhos do outro. É uma 
experiência narcísea de êxtase, de gozo, emocional, com quem “abre 
nossos olhos”. O casamento é o desejo de enclausurar a paixão, sob o 
medo de perder esse momento divino, em que nós sentimos como deuses. 
A razão sabe que a paixão não é eterna. Para tê-la eternamente, os 
apaixonados tentam impedir sua fuga, através do casamento. 

 Os apaixonados querem se casar; lamentavelmente, os casados querem 
se apaixonar. Na visão pragmática de um economista, o casamento é um 
contrato prático, que estabelece uma obrigação recíproca, para troca de 
serviços por tempo indeterminado... 

 O problema da paixão é o tempo. Não se pode ficar apaixonado todo o 
tempo, pois paixão significa perda da razão, o que se choca com a 
necessidade econômica de sobrevivência cotidiana. Se as ações diárias 
tornarem-se dependentes das emoções estarão sujeitas a uma instabilidade 
imobilizadora. O casamento baseado só na paixão seria frágil. O casamento é 
o túmulo da paixão. 

 O casamento é uma instituição da ordem social, ou seja, um 
comportamento humano baseado no dever. Subordinado ao dever (conjugal), 
torna-se estável. À mercê do sentimento da paixão seria pleno de incertezas. 
Isto seria prejudicial à divisão de tarefas que propicia uma vida melhor, mais 
produtiva, a dois. A tragédia do casamento é ocupar-se somente do útil e não 
do dito fútil. Ele necessita do deixar fluir, do deleite com a arte de falar e 
escutar. Quando a sedução é pelas palavras, o amor não termina nunca. O 
casamento amoroso exige conversar: falar-e-ouvir. 

A paixão é ideal; o casamento, real. A confusão entre o real e o ideal 
nunca fica impune. 
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- Cruz credo! O economista sugere que essa união marital não só é 
gratíssima à sociedade como utilíssima para a vida! Aplica a teoria do valor-
utilidade? A divisão conjugal de tarefas aumenta a produtividade familiar?  

- Na realidade, um contrato de casamento que se estabelece como perpétuo 
é contra a natureza, e por essa razão sofre freqüentes infrações. O fardo do 
casamento pesa tanto que é necessário que sejam dois a carregá-lo, e às 
vezes mesmo três. Um casal feliz seria formado por um marido surdo e uma 
mulher cega. O casamento inicia como um romance, continua como um 
drama, termina como uma tragédia, é lembrado como uma comédia. 

- Chega de especular. Isso é aplicação de teoria econômica?  

- Economista faz teoria sobre todo comportamento humano que imagina 
racional. Mas há até teoria econômica sobre o crime, o suicídio, inclusive 
elaborada por ganhador de Prêmio Nobel (Gary Becker). Não vamos 
cometer uma teoria econômica sobre o casamentoiii... Vamos falar sobre um 
bem econômico: o automóvel, ou melhor, vamos distinguir dois tipos de 
automóveis: o de câmbio mecânico e o de câmbio automático. 

- Não conheço nada sobre carros. De que se trata? 

- Em engenharia mecânica, câmbio é uma peça de metal utilizada pelo 
motorista para alternar as marchas do veículo. Assim, com a alavanca de 
câmbio ou de mudança seleciona-se o número de rotações do motor em 
relação às rodas, alterando sua velocidade. Graças a uma simples alavanca 
é possível deslocar uma grande carga com um pequeno esforço. As 
engrenagens do veículo funcionam como uma série de alavancas 
sucessivas. 

- Isto é Física! 

- Mutatis mutandis, é Economia. Queremos usar a diferença entre o câmbio 
mecânico e o automático como uma metáfora – uma relação de 
semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado – explicativa 
da diferença entre câmbio fixo e câmbio flutuante. Uma transmissão 
automática seleciona e muda, por pressão hidráulica, as diferentes marchas 
do automóvel hidramático (PRND – parking, ré, neutro, drive), conforme 
necessário, sem intervenção do motorista. Quer dizer: para conduzir um 
automóvel com comando automático de mudanças, basta selecionar o 
movimento para a frente ou para trás e acelerar. Num automóvel com este 
sistema de mudanças existem, portanto, apenas dois pedais, um para 
acelerar  e o outro para frear. Assim como os motoristas se dividem com 
relação à preferência por carro com câmbio automático (direção em rush)  
ou com câmbio mecânico (direção esportiva), os economistas têm suas 
preferências em relação ao regime de câmbio flutuante e ao de câmbio fixo. 
Mutatis mutandis, pode se fazer uma analogia entre o automatismo do 
primeiro – o governo-motorista deixa a troca de câmbio para o mercado – e 
a discricionariedade do segundo – há intervenção governamental ou do 
motorista – e as trocas de marchas dos automóveis. 
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- Entendi a metáfora. Quero saber mais sobre isso, afinal vou especular 
contra as taxas de câmbio! 

- Vamos com calma: nem euforia, nem pânico de investidor de 1ª hora... O 
que você quer saber? 

-  O que é o mercado de câmbio? Quais são os conceitos e definições da 
taxa de câmbio? Como cobrir o risco de câmbio? Quais são os 
determinantes das taxas de câmbio? O que é um “ataque especulativo”? 
Qual é a diferença para “bolha especulativa”? Por fim, gostaria que você 
também fizesse uma análise econômica do balanço de pagamentos, 
apresentando seus fatores determinantes e mecanismos de ajustamento às 
variações da taxa de câmbio.  

 

8.2. O que é o mercado de câmbio? 

- As relações comerciais e financeiras entre países emissores de distintas 
moedas exigem operações de conversão entre  as moedas. A troca de bens 
e serviços e o movimento de capitais entre nações criam ofertas e 
demandas por cada uma das divisas conversíveis. Essa oferta e demanda 
de divisas se confrontam no mercado de câmbio, constituído por uma rede 
mundial de telecomunicações entre os bancos e os intermediários 
especializados (corretores). 

O mercado de câmbio não é, concretamente, localizado: não tem 
“endereço” único. É um mercado mundial com transações concluídas via rede 
de telecomunicação especializada, estabelecida entre os bancos. Um corretor 
nacional pode negociar nas cotações observadas (pelo monitor) em qualquer 
lugar. A troca manual ou física de moedas é executada por uma parcela infíma 
do mercado, praticamente só para os viajantes. O essencial dele é escritural, 
isto é, realizado via compensações interbancárias, ou seja, movimentação 
entre contas bancárias em moeda estrangeira. 

 

Quem compra moeda estrangeira 
(dólar) 

Quem vende moeda estrangeira 
(dólar) 

- Importadores. 

- Viajantes brasileiros. 

- Quem investe no exterior. 

- Quem necessita pagar dívida 
externa. 

- Quem aposta que o dólar vai se 
valorizar ou apreciar. 

- Exportadores. 

- Viajantes estrangeiros no Brasil. 

- Investidor estrangeiro no país. 

- Quem toma empréstimos no 
exterior. 

- Quem aposta que o dólar vai se 
desvalorizar ou depreciar. 
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Logo, todos os agentes econômicos, efetuando operações – comerciais 
ou financeiras – com moedas estrangeiras, participam, direta ou indiretamente, 
do funcionamento do mercado de câmbio. No entanto, apenas os bancos 
intervêm, diretamente: centralizam as ordens de compra ou de venda, antes de 
executá-las, no mercado de divisas. Os intermediários especializados – os 
corretores de câmbio – funcionam como contato entre os clientes e os bancos 
autorizados a operar em câmbio. 

No Brasil, as operações cambiais são, oficialmente, conduzidas através 
de estabelecimento bancário autorizado pelo Banco Central do Brasil a atuar 
com a carteira de câmbio. Ele estabelece as condições para essa atividade, na 
medida que as divisas são monopólio do Estado nacional, representado por 
ele, banco central. 

Os bancos devem comprovar que desfrutam de linhas de crédito, 
concedidas por bancos estrangeiros, que lhes permitam o saque a descoberto 
– pré-compromissado – até determinados limites. Eles podem comprar e 
vender moedas estrangeiras, mas, ao final do expediente bancário, o saldo 
nessas operações deverá situar-se dentro dos limites permitidos de posições 
compradas e vendidas. Para o câmbio comercial, na ponta da compra, o limite, 
de acordo com o Banco Central do Brasil, é de US$ 6 milhões. O que exceder 
esse valor é depositado no banco central, rendendo algo próximo da prime rate 
(taxa de juros básica norte-americana), e pode ser sacado a qualquer 
momento. As posições vendidas obedecem a limites de acordo com o 
patrimônio líquido (capital e reservas) dos bancos, por exemplo, somente com 
patrimônio  acima de US$ 100 milhões podem atingir o limite de US$ 6 milhões. 

Dentro dos bancos, os operadores das mesas de câmbio assumem a 
atividade. Eles compensam as ofertas e as demandas por uma mesma divisa 
entre si; se há oferta líquida, colocam-na no mercado; se há demanda líquida, 
procuram a moeda estrangeira no mercado. 

- Como é a formação do preço dessa moeda, no mercado de câmbio? 

- O preço da moeda estrangeira – a taxa de câmbio – não é estabelecido 
como o de uma mercadoria qualquer: um custo de produção mais uma 
margem de lucro. Como veremos em detalhe, mais adiante, há fatores 
fundamentais determinantes da evolução das taxas de câmbio: a paridade 
de taxas de juros, os diferentes níveis de atividades econômicas entre os 
países, e a paridade do poder de compra agem sobre os fluxos de troca de 
bens e serviços e de capitais. Esses fundamentos macroeconômicos 
determinam, estruturalmente, a oferta e a demanda de divisas. Mas as 
variações das taxas de câmbio são, na prática, maiores do que as 
variações, teoricamente, determinadas pelos fatores fundamentais. Assim, 
as antecipações e/ou os comportamentos especulativos também têm um 
papel sobre o mercado cambial. 

- Se deixar o mercado de câmbio livre, a taxa de câmbio se estabiliza? 

- Existem muitos fatores que podem levar a taxa de câmbio para a 
instabilidade. Como ela depende de múltiplas decisões, é difícil atingir um 
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valor estável sem intervenção governamental. Se a maioria dos market 
makers [fazedores do mercado] acredita que a cotação de uma moeda vai 
se elevar e assume a posição comprada nela, ela de fato se aprecia. Vice-
versa, se a aposta predominante é na queda de sua cotação, isto é, na 
posição vendida, inevitavelmente, o mercado livre despenca. 

- Na realidade, então, não há mercado de câmbio livre? 

- Quando se diz que um câmbio é livre é porque ele aparenta ter sido 
determinado pelo mercado. Mas é só a aparência, pois uma experiência de 
mercado de câmbio totalmente livre é muito difícil de prevalecer. Não é 
duradoura. Na prática, os bancos centrais intervêm, pelo menos 
indiretamente, no mercado cambial, para regular a evolução das taxas de 
câmbio, agindo sobre a oferta e a demanda da moeda nacional. Quando 
elas permanecem muito voláteis, ele pode intervir, diretamente, via controle 
cambial. 

- Por que o banco central age assim? 

- O controle da movimentação de divisas é realizado pelo Banco Central do 
Brasil com o objetivo principal de evitar sua evasão. Quando está 
administrando a flutuação cambial, há risco de perda de reservas 
internacionais. 

A reserva cambial é a somatória de todos os ativos e haveres 
financeiros (monetários e não-monetários) que o governo detém no exterior. 
São classificadas em: 

1. Conceito caixa - constituída por ativos e haveres prontamente disponíveis: 
haveres de curto prazo no exterior (caixa, títulos financeiros do governo 
norte-americano, depósitos a prazo, etc.), ouro, direitos especiais de saque 
no FMI – Fundo Monetário Internacional, entre outros. 

2. Conceito de liquidez internacional – inclui todos os haveres do conceito 
caixa mais aos ativos de longo prazo, como o crédito do Brasil com outros 
países, financiamento de exportação e depósitos vinculados ao acordo da 
dívida externa. 

A legislação brasileira proíbe o uso de moedas estrangeiras nas 
transações internas, bem como seu depósito em contas correntes junto aos 
bancos situados no país. Por isto, os pagamentos e recebimentos relativos às 
operações cambiais são efetuadas entre estabelecimentos bancários, sem que 
ocorra a transferência física da moeda. As transferências são meramente 
contábeis, através do sistema de compensação bancária mútua de seus 
créditos e débitos no exterior. Os bancos nacionais com carteiras de câmbio 
mantêm contas correntes em moedas estrangeiras, no exterior, justamente 
para isso. Na compensação interbancária, quem for devedor reembolsará o 
credor a diferença. 

- Ainda não está, para mim, inteiramente claro o que é o dia-a-dia do 
mercado cambial. Poderia me esclarecer? 
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- Até o final do expediente diário, se houver excesso de moeda estrangeira, 
gerado pela compra, ou seja, a posição comprada acima do limite permitido, 
se faz o repasse dos dólares ao Banco Central do Brasil. O mesmo ocorre 
para a necessidade de cobertura de uma posição vendida excessiva, 
gerada por venda de moeda estrangeira acima do limite autorizado. Neste 
caso, o Banco Central do Brasil socorre os bancos, para que eles 
mantenham uma posição nivelada ao final do dia, dentro dos limites 
estabelecidos. Antes de recorrer à autoridade monetária, os bancos podem 
tentar, no mercado interbancário de câmbio, solucionar os problemas de 
excesso de compra ou venda. 

“A posição de câmbio é dada pela soma aritmética dos valores comprados e 
vendidos, sem levar em consideração os prazos de liquidação das 
operações. Por essa razão, um banco pode estar com uma posição 
comprada e, mesmo assim, ter indisponibilidade cambial, ou estar com uma 
posição vendida, e ter uma disponibilidade cambial” iv. 

Através da verificação diária das posições cambiais dos diversos 
bancos, o Banco Central do Brasil acompanha o estoque de reservas 
internacionais do País. Também através do mercado de câmbio, há 
interferência nas taxas de juros, pois as operações cambiais têm um impacto 
monetário. Na operação de repasse ao banco central, para cobrir excesso de 
posição comprada, um banco entrega dólares e recebe reais, aumentando, em 
conseqüência, a base monetária. Vice-versa, há diminuição dela, quando 
ocorrem operações de cobertura. Neste caso, os bancos entregam reais ao 
banco central e recebem dólares, para cobrir o excesso de posição vendida. 

 

8.3.  Quais são os conceitos e as definições da taxa de câmbio? 

- Como vimos, no mercado de câmbio, a moeda estrangeira é um ativo 
sujeito às pressões de oferta e de demanda. Sua cotação de mercado 
varia num continuum. A cotação oficial é a anunciada pelo banco central. 
Ela é uma informação chave e garantia para a clientela bancária fazer 
negócio com correção cambial. Num regime cambial flutuante (veremos 
mais adiante), o banco central pode adotar o critério da cotação ser a do 
mercado, num dado momento diário, por exemplo, a do meio-dia. O mais 
usual, porém, ser uma média ponderada das taxas de câmbio vigentes, ao 
longo do dia. 

A taxa de câmbio é o preço pelo qual, em um dado momento, uma 
moeda nacional se troca por outra. 

 Ela corresponde ao preço da moeda de um determinado país em relação 
a de outro país. Logo, é um preço relativo, não absoluto. No Brasil, a taxa de 
câmbio é expressa como o preço de uma unidade da moeda estrangeira em 
termos da moeda nacional, por exemplo, um dólar (US$ 1,00) custa R$ 1,85. 
Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a taxa de câmbio é 
definida como o preço de uma unidade de moeda nacional em termos de 
moeda estrangeira. 
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- Qual é a relevância dessa distinção? 

- A linguagem técnica exige um critério claro, para se saber, exatamente, o 
que se está falando. Veja o seguinte quadro com os nomes dos movimentos 
da taxa de câmbio em função do regime cambial prevalecente. 

 

REGIME CAMBIAL FIXO FLUTUANTE 

aumento da taxa de 
câmbio 

desvalorização depreciação 

queda da taxa de 
câmbio 

valorização apreciação 

 Quando se fala de uma apreciação da moeda nacional, sabe-se que 
vigora um regime cambial flexível e houve uma queda da taxa de câmbio: 
compra-se um dólar com menos reais, ou seja, a moeda nacional vale mais 
moeda estrangeira. Observe que esse critério diferencia-se dos casos de 
outros países, quando se fala de uma apreciação da moeda deles, que adotam 
a convenção da taxa de câmbio como o preço de uma unidade de moeda 
nacional em termos de moeda estrangeira. Nesses casos, apreciação significa 
a taxa de câmbio aumentar: por exemplo, a taxa de câmbio iene-dólar 
aumentando, significaria que o dólar se apreciou. 

 

REGIME DE CÂMBIO FIXO REGIME CAMBIAL FLUTUANTE 

A autoridade monetária fixa o preço da 
moeda nacional em relação à moeda 
estrangeira e se compromete com a 
sustentação da paridade, ou seja, há 
comprometimento do banco central a 
comprar ou vender a moeda a uma 
determinada taxa de câmbio 
anunciada. 

As flutuações na demanda e oferta da 
moeda estrangeira são acomodadas 
pelas variações da taxa de câmbio, ou 
seja, não há comprometimento da 
autoridade monetária em apoiar uma 
certa taxa de câmbio. 

O regime de câmbio fixo foi a forma predominante de arranjo cambial da 
economia mundial, até o final do Acordo de Bretton Woods, em 1973. Vigorou 
um sistema de padrão-ouro, entre 1944 e 1973: cada moeda nacional era 
conversível em dólares a uma taxa de câmbio oficial, anunciada ao FMI, e os 
dólares eram conversíveis em ouro, também a uma paridade previamente 
fixada. Em 1971, os EUA suspenderam a conversibilidade do dólar em ouro. 
Após 1973, adotou-se uma flutuação generalizada das moedas com relação ao 
dólar. No entanto, ela era impura, pois ocorriam intervenções discricionárias 
dos bancos centrais no mercado cambial.  
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A taxa de câmbio fixa é definida por uma nação, quando ancora, de 
maneira unilateral, o valor de sua moeda nacional ao da moeda de outra 
nação. As diversas formas em que isto pode ocorrer são: 

1. a primeira nação tem total responsabilidade por manter a taxa de câmbio no 
nível com o qual se comprometeu; 

2. a responsabilidade pela sustentação da taxa de câmbio, no entanto, pode 
ser conjunta ou “cooperativa”, fruto de uma acordo internacional, por 
exemplo, o Sistema Monetário Europeu, antes da unificação monetária; 

3. currency-board [caixa de conversão]: o valor de cada moeda pode ser fixado 
em relação a uma terceira moeda (por exemplo, o dólar) ou mercadoria-
padrão (como o ouro): neste caso, o valor da moeda nacional está fixo em 
relação ao do ativo escolhido e, a essa taxa, realiza-se a conversão cambial 
que o público desejar. 

O regime cambial flutuante – cotações de compra e venda oscilantes 
ao longo do dia – também tem suas nuanças. O conceito de bandas cambiais 
estabelece um “faixa de flutuação”, através de uma paridade mínima para a 
intervenção governamental de compra e uma paridade máxima, para a de 
venda, no mercado de câmbio. Quando o governo não estabelece previamente 
quais são as “bandas de flutuação”, o que dá certo grau de arbitrariedade nas 
suas intervenções, podemos considerar como um caso de flutuação suja. Mas, 
se o banco central define claramente quais são as bandas, mesmo que estas 
sejam móveis, teremos um regime de câmbio administrado, isto é, uma forma 
de câmbio fixo. 

 

Regime cambial de 
 “flutuação limpa” 

Regime cambial de  
“flutuação suja” 

Quando o banco central não compra 
ou vende moeda estrangeira. 

Quando a autoridade monetária realiza 
operações cambiais. 

 Como já dissemos, dificilmente o mercado de câmbio é deixado livre. 
Normalmente, há a intervenção da autoridade monetária – o banco central é o 
maior participante do mercado – de maneira a conter e regular as forças de 
mercado. O objetivo é garantir uma política cambial e monetária de acordo com 
as condições macroeconômicas almejadas pelo governo. 

 A intervenção do banco central, via dealers (bancos que representam 
um volume expressivo no mercado de câmbio), pode ser feita sobre o estoque 
de moeda sob a seguinte formav: 

1. se a taxa de câmbio cai, ficando muito abaixo do nível desejado pelo 
governo, o que indica que a oferta de moeda estrangeira está maior do que 
a demanda, o banco central entra no mercado e vai comprando o excesso 
de divisas, o que implica gradual elevação da taxa de câmbio, até que ela 
retorne ao nível desejado pelo governo; 
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2. se a taxa de câmbio se eleva, acima das expectativas oficiais, indicando 
que a oferta de moeda estrangeira está menor do que a demanda, o banco 
central usa parte de suas reservas cambiais, vendendo, no mercado, um 
determinado montante, aumentando assim a oferta e fazendo cair a taxa de 
câmbio, até o nível desejado. 

Os passos operacionais de uma compra ou venda de moeda 
estrangeira, efetuada pelo banco central, são os seguintes: 

1. O banco central aciona todos os seus dealers e informa que haverá um 
leilão informal (go around) de câmbio e fixa o lote mínimo, geralmente de 
US$ 500 mil. 

2. O segundo contato do banco central é para informar que o leilão será de 
compra ou de venda de moeda, ou de spread, para fixar as taxas ao nível 
desejado. Nesse momento é fixado o prazo para o dealer apresentar a 
quantidade de moeda que ele (e/ou seus representados) está disposto a 
comprar ou vender, naquelas taxas de câmbio anunciadas. 

3. O banco central recebe as propostas, seleciona as melhores e divulga o 
resultado do leilão. 

Observe que, com a adoção de um regime de câmbio flexível, não há 
uma política cambial propriamente dita, pois a taxa de câmbio torna-se 
endógena. Por outro lado, no regime de câmbio fixo, a taxa de câmbio não é 
uma constante, pois passa por flutuações limitadas (dentro de margens ou 
bandas – anunciadas ou não) em torno de uma paridade que permanece 
estável. Na prática, significa que o governo determina uma taxa de câmbio 
oficial e intervém, ativamente, no mercado cambial, de maneira a manter a taxa 
de mercado nessa paridade oficial. 

 Portanto, a desvalorização ou revalorização cambial são modificações 
da taxa de câmbio oficial que um governo se compromete a manter no interior 
das margens de flutuação autorizadas, num sistema de câmbio fixo. A 
depreciação ou a apreciação designa os movimentos efetivos da taxa de 
câmbio no mercado cambial. 

- Qual é a taxa de câmbio relevante, para determinar os fluxos comerciais 
entre os países? 

- É a chamada taxa de câmbio real, que corresponde ao relativo de preços 
entre os produtos estrangeiros e os nacionais (ou entre transacionáveis e 
não transacionáveis). 
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TAXA DE CÂMBIO NOMINAL TAXA DE CÂMBIO REAL 

Mede a cotação ou o preço de uma 
moeda estrangeira (ou divisa) em 
moeda nacional. 

e = P / P* onde P é o preço em moeda 
nacional e P*, o preço em moeda 
estrangeira. 

Exprime o relativo de preços dos 
produtos estrangeiros face ao dos 
produtos nacionais (p* / p) expresso 
em moeda nacional: er = e . p* / p 
onde p (minúsculo) é um índice de 
preços e o asterisco (*) indica produtos 
estrangeiros. 

A alta da taxa de câmbio nominal significa a depreciação da moeda 
nacional, ou seja, o valor da divisa estrangeira aumenta. Com isso, melhora a 
competitividade-preço dos produtos nacionais em relação aos produtos 
estrangeiros. Vice-versa, a baixa da taxa de câmbio nominal indica a 
apreciação da moeda nacional, isto é, o valor da divisa estrangeira diminui. Isto 
eleva os preços dos produtos nacionais no exterior e reduz os preços dos 
produtos estrangeiros no país, deteriorando a competitividade-preço dos 
produtos nacionais. Esse efeito sobre a competitividade não é real senão na 
hipótese segundo a qual os preços expressos em moeda nacional estão 
estáveis. Abaixo, apresentamos um exemplo numérico de efeito sobre 
competitividade causada por variações da taxa de câmbio nominal. 

 

AUTOMÓVEL Preço em moeda 
do país de origem 

R$ 0,83 / US$ R$ 1,05 /US$ 

Nacional P = R$ 26.000 P = R$ 26.000 P = R$ 26.000 

- P* = US$ 31.325 P* = US$ 24.762 

Importado - P = R$ 20.750 P = R$ 26.250 

P* = US$ 25.000 P* = US$ 25.000 P* = US$ 25.000 

 De acordo com o exemplo, quando houve uma valorização cambial 
de17,0 % – de R$ 1,00 / US$ para R$ 0,83 / US$ – o automóvel nacional 
perdeu competitividade, seja no país (preços em R$), seja no estrangeiro 
(preços em US$). Quando ocorreu uma desvalorização cambial de 26,5 % - de 
R$ 0,83 / US$ para R$ 1,05 / US$ - o automóvel nacional ganhou 
competitividade face ao importado: ficou mais barato, seja em reais, seja em 
dólares. 

 A taxa de câmbio nominal é o preço de um ativo sujeito à volatilidade 
resultante de diferenciais de taxas de juros entre dois países e de notícias de 
choques de oferta (p. ex., quebra de safra), de demanda (queda de atividades), 
de preços, etc.. Mas, alguns economistas alegam que o que importa, para 
encontrar-se uma taxa de câmbio nominal compatível com o nível de preços 
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internos e um déficit sustentável nas transações correntes de uma economia, é 
deixar o mercado de câmbio livre.  

A taxa de câmbio real é uma variável endógena ao sistema econômico, 
isto é, são os agentes econômicos não governamentais que decidem se vão 
gastar mais ou menos em bens transacionáveis, externamente, comparando 
seus preços no mercado externo em relação aos preços no mercado interno. 

Portanto, para medir a incidência da taxa de câmbio sobre a 
competitividade verifica-se a evolução da inflação externa em relação à interna. 
Existem três mecanismos que podem alterar a taxa de câmbio real  
(er = e . p* / p) enquanto um indicador da melhora da competitividade: 

1. Uma alta cambial (elevação da taxa de câmbio nominal Δe) ou depreciação 
da moeda nacional. 

2. Uma alta de preços dos produtos estrangeiros transacionáveis Δp* 
(elevação da inflação externa).   

3. Uma queda de preços  dos produtos nacionais ∇p (diminuição da inflação 
interna) ou deflação, caracterizada por recessão ∇Y, desemprego ∇N e 
queda dos salários ∇ W. 

A taxa de câmbio efetiva de uma moeda é uma média de taxas de 
câmbio bilaterais dessa moeda, ponderada pelo peso relativo de cada país 
estrangeiro no comércio exterior do país em questão. Seu cálculo considera a 
importância proporcional de todos os parceiros comerciais. 

No mercado internacional de divisas, vigora a lei da oferta e demanda, o 
que significa que uma moeda poderá ter preços diferentes, nos diversos 
mercados nacionais. As operações de arbitragem entre taxas de câmbio, 
baseada numa circulação extremamente rápida de informações, assegura a 
coerência das cotações entre os distintos mercados de câmbio. O objetivo é 
tirar benefício da divergência de taxas entre duas praças financeiras.  
O movimento prossegue até o desaparecimento do diferencial. 

A arbitragem é a mecânica de compra de uma moeda no mercado em 
que seu preço estiver baixo e de venda onde seu preço estiver mais alto, 
obtendo-se, assim, um lucro. 

A arbitragem pode ser indireta. Ocorre quando um operador de câmbio, 
atuando em sua mesa (base), efetua transações envolvendo as moedas 
nacionais de duas praças estrangeiras, arbitrando entre as duas moeda ou 
entre mais de duas. 

- Você poderia dar um exemplo desse tipo de arbitragem? 

- Sim, posso dar um exemplo numérico de arbitragem triangular assegurando 
a paridade indireta ou a coerência de taxas de câmbio cruzadas (cross 
rates)vi: 
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• cotação do franco em dólar: F$ 5,00 / US$ => F$ 1,00 = US$ 0,20. 

• cotação do franco em deutsche mark: F$ 3,00 / D$ => F$ 1,00 = D$ 0,33. 

• logo, a cotação cruzada do dólar em deutsche: 0,20 / 0,33 ou US$ 0,60 / D$ 

• se, em outro mercado nacional, a cotação for US$ 0,65 / D$, há incoerência 
entre as taxas de câmbio. Daí, por exemplo: 

1. com F$ 30, pode-se comprar D$ 10,00 

2. revender os D$ 10,00 por US$ 6,50 

3. revender os US$ 6,50 por F$ 32,50 

4. lucro garantido: F$ 2,50 = F$ 32,50 – F$ 30 

Assim, se todos agentes comprarem DM contra FF; venderem DM 
contra USD; e venderem USD contra FF, haverá apreciação de DM/FF; 
depreciação DM/USD; e depreciação USD/FF até atingir a coerência. Se as 
cotações do FF permanecerem estáveis, só haverá depreciação de DM/USD. 

Os desvios entre as taxas de câmbio diretas e as indiretas depende de: 

1. controle do fluxo de capitais internacional (remessa de divisas de uma praça 
para outra); 

2. custos de informações; 

3. incerteza sobre a manutenção da diferença; 

4. insuficiência de fundos para arbitragem. 

- Qual é o vínculo existente entre um exportador e um banco negociador da 
moeda estrangeira? 

- O negócio entre eles é formalizado através do contrato de câmbio. O objeto 
deste é a compra e venda de moeda estrangeira, cuja entrega corresponde 
à liquidação do contrato. É um ato bilateral e oneroso, pelo qual o vendedor 
(exportador) vende ao banco (comprador) as divisas estrangeiras. Sua 
entrega poderá ser à vista ou a prazo. 

 

MERCADO À VISTA MERCADO A TERMO 

Vigora a taxa de câmbio corrente  
(spot rate) 

Estabelece a taxa de câmbio a termo 
(forward rate), que é o preço de 
compra, combinado no presente, para 
divisas que serão entregues em data 
futura. 
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 Um contrato de venda de divisas, realizado pelo exportador, para 
entrega futura, mediante a cobrança da fatura, saque e demais documentos de 
exportação, subordina-se à prévia existência de um comprador, no exterior. O 
risco do negócio é, exclusivamente, do exportador. O banco não participa da 
operação mercantil. 

 

8.4. Como cobrir o risco de câmbio? 

- Para cada agente econômico envolvido em transações cambiais, a  
volatilidade das taxas de câmbio gera incerteza, quanto ao valor de seus 
créditos e/ou de seus débitos contraídos em moeda estrangeira. Existem 
técnicas de cobertura contra o risco cambial, associado ao intercâmbio 
internacional. 

- Através do uso de derivativos? 

- Isso mesmo! A necessidade de reduzir a incerteza estimula o uso de 
derivativos. Eles são instrumentos financeiros sem valor próprio: derivam 
seu valor de algum outro ativo. Este é justamente o motivo para limitarem o 
risco de flutuações inesperadas de preço. Assim, limitam o risco da posse 
de qualquer ativo cujo preço seja volátil. 

Os derivativos só têm valor de uso em um ambiente de volatilidade. São, 
portanto, sintomáticos do estado da economia e dos mercados financeiros, e 
não a causa da volatilidade, embora alguns analistas considerem que eles 
agravam a instabilidade. Observe que os derivativos não podem eliminar os 
riscos inerentes à posse  de ativos voláteis, mas podem determinar quem se 
encarrega da especulação e quem a evita.  

Há duas modalidades básicas de derivativos:  

1. Como contratos a termo (bancários ou em bolsa de futuros): contratos de 
entregas futuras a preços especificados;  

2. Como opções: contratos que fornecem a um contratante a oportunidade, 
mas não a obrigação, de comprar ou vender para outro participante do 
mercado futuro um ativo a um preço prefixado. 

Uma grande incerteza do produtor-exportador é qual será o preço em 
dólares, quando ele estiver em condições de entregar o ativo (mercadoria) ao 
mercado. Se o preço de venda (a exportação convertida em reais), na ocasião 
da entrega, for menor do que o custo de produção, ele não conseguirá pagar 
suas dívidas. Entrará em insolvência. 

A solução é vender seu produto já no início da produção. Com a 
promessa ao comprador de entrega futura a um preço prefixado, se o preço de 
mercado subir (ou a moeda nacional depreciar-se), seu lucro será menor que o 
potencial. Por outro lado, o contrato a termo é uma proteção, pois, se o preço 
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de mercado cair (ou a moeda nacional apreciar-se), o produtor terá passado 
adiante o risco de preço menor. 

O outro contratante é um agente que enfrenta o risco oposto. Ele estará 
em apuros se o preço da moeda estrangeira subir e aumentar o custo de seu 
insumo importado. Fechando o contrato, deixa que o outro assuma o risco de 
perda de um lucro potencial, em caso do preço de mercado subir, isto é, se a 
moeda nacional depreciar-se. 

Geralmente, o outro contratante assume o papel de especulador: alguém 
disposto a livrar os outros da incerteza, tendo uma convicção sobre quais serão 
os níveis de cotação, numa data futura. Curiosamente, a aversão à perda (de 
um lucro potencial) – sentimento predominante entre os participantes do 
mercado – fornece uma vantagem intrínseca ao especulador, pois a 
volatilidade futura tende a ser sub-avaliada, a longo prazo. Isso porque a 
avaliação é feita com base na experiência passada e, se nela não houve perda 
cambial, o risco de haver no futuro é subestimado. 

- Você poderia dar um exemplo concreto de contratação a termo? 

- O exportador pode contratar o câmbio com um banco, antes do embarque 
da mercadoria. A contratação do câmbio significa a pré-fixação da taxa de 
câmbio. Normalmente, isto ocorre quando o exportador pretende obter 
adiantamento sobre o contrato de câmbio – ACC –, a fim de contar com 
recursos financeiros como capital de giro, para produzir a mercadoria ou 
para aplicar em investimentos com uma elevada taxa de juros. A utilização 
de um ACC muitas vezes é motivada pela oportunidade de receber a 
moeda nacional, imediatamente, de forma a ter vantagens na aplicação 
financeira em relação à desvalorização cambial. 

- Como o ACC é utilizado como um instrumento para ganho financeiro pelo 
exportador? 

- Ao aplicar os reais obtidos com o ACC em títulos financeiros, por exemplo, 
export notes, com juros que tornam seus rendimentos mais elevados do que 
a expectativa de desvalorização da moeda nacional, durante o período, os 
exportadores ganham sem correr riscos. Isto porque as duas operações têm 
correção cambial, isto é, são pagas pelo valor do dólar, no momento da 
liquidação. 

Porém, há outro tipo de operação, que poderá ser mais vantajosavii. 
Trata-se do câmbio travado, que funciona da seguinte forma: 

1. O exportador fecha o câmbio com o banco antes de embarcar a 
mercadoria, mas não recebe em troca o valor equivalente em reais; em vez 
disso, venderá ao banco, para liquidação futura, os dólares oriundos da 
exportação. 

2. O banco poderá pagar-lhe um prêmio pela não utilização do ACC. 
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3. Quando se faz a trava, fixa-se a taxa de conversão da moeda estrangeira, o 
que significa que o exportador não receberá a correção cambial 
efetivamente ocorrida no período. 

4. Se a taxa paga pelo banco for superior à desvalorização cambial esperada 
ou à taxa de juros de aplicação financeira, durante o mesmo período, será 
mais vantajoso para o exportador fechar o câmbio e travar o recebimento 
dos reais para uma data futura, recebendo então o prêmio (inclusive isento 
de imposto de renda) pela operação. 

5. Numa trava pós-fixada, adota-se uma indexação – por exemplo, a própria 
correção cambial – para a correção do prêmio. 

6. O banco, ao comprar o câmbio para liquidação futura, pode utilizar-se de 
sua linha externa de pré-financiamento à exportação, vendendo, então, as 
divisas obtidas no mercado à vista (pronto) a um outro banco, a um 
importador ou a uma empresa que necessite fazer uma remessa financeira 
para o exterior. 

7. Através desta operação, o banco gera moeda nacional ao custo externo 
(normalmente a libor ou prime-rate mais um spread como taxa de risco), 
inferior ao custo interno. 

- Qual é a relação formal entre taxa de câmbio corrente e taxa de câmbio a 
termo? 

- Posso dar um exemplo numérico a respeito: 

• se um banco empresta ou imobiliza uma soma R t (em reais) durante um 
período qualquer, o valor que ele deverá reembolsar ou terá imobilizado 
será, no final do período, igual a: R t+1 = R (1 + i ), onde i mede a taxa de 
juros em uma aplicação em reais, para uma duração correspondente ao 
período considerado. 

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

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.  

• ele coloca, em seguida, estes R/e dólares no mercado norte-americano à 
taxa de juros i* e recupera a termo uma soma em dólares igual 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 

• 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 uma 
soma em reais igual à: R t+1 = (R / e c) . e l . (1 + i* ).  

Exemplo: US$ 891,94 x 1,23 (expectativa do câmbio no futuro) = R$ 1.097,09 
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• 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) . e l . (1 + i*) , 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, ou seja, chega-
se ao mesmo valor (paridade), seja fazendo a reconversão cambial pela taxa 
de câmbio a termo, seja aplicando a moeda nacional nos juros domésticos. 

• pode-se então visualizar três situações: 

1. i = i* => o custo da oportunidade financeira da cobertura do risco de câmbio 
é nulo e o banco cobrará pelos dólares a termo o preço que paga para 
comprá-los à vista: e l = e c (há então paridade entre a taxa de câmbio a 
termo e a taxa de câmbio corrente). 

2. i > i* => neste caso, e l > e  c (a taxa de câmbio a termo custa um prêmio). A 
compra de divisas a termo leva à perda da vantagem de uma aplicação em 
reais melhor remunerada que as aplicações em dólares. O banco cobrará 
pelas divisas a termo mais caro do que o cliente pagaria comprando-as à 
vista. 

3. i < i* => neste caso, e l < e c (a taxa de câmbio a termo tem um deságio). A 
compra de divisas a termo permite uma aplicação em moeda estrangeira 
melhor remunerada que as aplicações em reais. O banco cobrará pelas 
divisas a termo mais barato do que pelas divisas à vista. 

- O que são as bolsas de futuros? 

- Nas operações a termo bancárias há uma acordo livre entre duas partes, 
no qual é impossível a repactuação ou a rescisão dos contratos assinados, 
em função das relações de correspondências ou compensações no 
mercado interbancário, inclusive no internacional. As operações bursáteis 
(nas bolsa de futuros) são operações de compra ou venda de contratos de 
futuros pré-formatados (standarts), aos preços cotados em pregão, que se 
liquidam em prazos de até 90 dias. Há flexibilidade de entrada e saída dos 
operadores, pois um agente pode a qualquer momento mudar sua posição, 
no mercado de futuros, simplesmente, concluindo um novo contrato em 
sentido inverso. Nas primeiras operações, os market-makers [fazedores de 
mercado] são os bancos; nas segundas, são as bolsas de futuros (por 
exemplo, a BM&F – Bolsa de Mercadorias & Futuros). Elas garantem as 
transações através das câmaras de compensação. 

O papel legal e contratual das câmaras de compensação permite-lhes 
cancelar a obrigação de uma parte, quando esta assume uma posição 
compensatória (contrária)viii. Este tipo de liquidação de contratos – a 
compensação por diferença – não é possível no mercado a termo bancário. 
Menos de 2% das operações a futuro são acertadas pela entrega real do ativo 
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objeto da transação – todas as outras liquidam-se, financeiramente, por 
compensação. 

A câmara de compensação do mercado de futuros atua, na prática, 
como a vendedora de todos os compradores e a compradora de todos os 
vendedores, assegurando, a uns e a outros, o acerto e a liquidação de suas 
respectivas posições. Para tanto, vale-se, entre outros, de dois instrumentos ou 
mecanismos básicos: a margem inicial (ou original) e o ajuste de fechamento 
(diário). O objetivo principal deste é a manutenção, a cada dia, dos valores das 
posições compradas e vendidas de qualquer contrato nos exatos níveis em que 
foram negociados. Aquele que se beneficia de um movimento de preços a favor 
de sua posição – na alta, se comprado; na baixa, se vendido – recebe um 
crédito; daquele que sofre um movimento contrário cobra-se um débito. 

- É como fosse um seguro de automóvel, sendo este sempre cotado a preço 
de mercado? 

- Esta metáfora é boa: nesse caso, o prêmio é reajustado mensalmente. 

As corretoras, por sua especialização, tornaram-se o grupo de maior 
expressão entre os intermediários do mercado de futuros. Os dois participantes 
máximos desse mercado são os hedgers e os especuladores. O hedge e a 
especulação são dois aspectos da mesma operação. 

O hedge é o ato de defender-se de um risco por meio de arranjos 
compensatórios. É a tomada de posição em mercado futuro oposta à posição 
assumida no mercado à vista, para minimizar o risco de perda financeira 
decorrente de alteração de preços adversa. Então, fazer hedge é gerenciar, 
administrar o risco, conseguir quase um seguro de preço, para o bem ou ativo 
transacionado.  

Através do hedging, a perda, resultante da mudança no preço à vista da 
commodity, será aproximadamente (ou até integralmente) compensada por um 
lucro com a mudança no preço a futuro, no qual assumiu a posição contrária. 
Há um certo paralelismo de preços à vista e futuro, ambos movendo na mesma 
direção. Os preços futuros tanto refletem os preços correntes como as 
previsões e as atitudes dos traders, ao anteciparem possíveis eventos. Há 
também convergência de preços. Os preços futuros e presentes tendem a 
convergir conforme o período de entrega se aproxima, ou seja, o prazo de 
maturação do contrato. 

Os hedgers e os especuladores têm sempre de interagir, ativamente.  
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Os especuladores são aqueles que se dispõem a assumir um risco 
relativamente alto, em contrapartida a uma expectativa de ganho. Dependendo 
de suas previsões acerca dos movimentos dos preços futuros, ou compram ou 
vendem contratos futuros. Quase nunca têm qualquer interesse em ser 
proprietário ou possuir a commodity física. Eles compram um contrato quando 
sua análise de preço sugere um movimento ascendente, esperando fazer, mais 
tarde, uma venda, pelo melhor preço, que liquide a posição por diferença e 
proporcione, portanto, lucro. Mutatis mutandis, no caso da venda de um 
contrato. 

É possível classificar os especuladores segundo o critério de previsão de 
preços que utilizam para assumir posições. Conforme o método que aplicam 
para projetar os preços – a análise fundamental dos fatores de oferta e 
demanda ou a análise técnica de gráficos, em que se representam os preços 
atuais e passados, os valores e a quantidade total de contratos em aberto – os 
especuladores são referidos ou como fundamentalistas ou como técnicos. 

- Não é possível fazer análise fundamentalista e técnica ao mesmo tempo? 

- No mercado, dizem que “quem quiser jantar em paz, jamais deverá 
convidar, ao mesmo tempo, um fundamentalista e um técnico”... Isto apesar 
de alguns fundamentalistas dizerem que: –  “Não há nada de errado com 
um técnico, apenas não deixo minha filha casar com ele”. 

- Mas qual é a diferença básica entre eles? 

- Os fundamentalistas e os técnicos (ou grafistas) distinguem-se pelos 
tipos de dados que lidam, para destes sugerirem ou chegarem a uma 
decisão de mercado. Os primeiros utilizam informação econômica e 
histórica e incluem todos os determinantes primários de preços. Podemos 
dizer que agem, basicamente, tal como os economistas. Já os outros 
comportam-se tal como os físicos. Buscam tirar vantagem da Segunda Lei 
do Movimento de Isaac Newton: um preço em movimento deve continuar a 
mover-se na mesma direção. Em outras palavras, os preços movem-se 
segundo tendências. Daí, descartam todos os fatos sobre uma commodity, 
exceto a sua história de preços. 

“O trabalho de análise do fundamentalista externa-se em relatórios-
pareceres e o do técnico, em gráficos, em geral plotados por computadores. 
Relatórios e gráficos, o investidor terá de conhecer, ler, saber interpretar e 
fazer corresponder – sob pena de tomar decisões operacionais apenas 
baseado em feeling próprio, sem o apoio da opinião de especialistas”ix. 

- Como surgem os produtos financeiros para administração de risco?  

- Constata-se uma demanda por instrumentos capazes de transferirem o 
risco de uma parte avessa ao risco para alguém disposto a arcar com ele. 

Podemos fazer uma analogia entre as opções e as apólices de seguros, 
pois elas são compradas e vendidas pelas mesmas razões. Durante o período 
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coberto pelo pagamento do prêmio, o comprador de uma apólice de seguro tem 
o direito de oferecer, p. ex., seu automóvel destruído (com perda total) à 
empresa seguradora por um preço prefixado, em troca de que a seguradora é 
obrigada a pagar-lhe o valor acordado do prejuízo que ele sofreu. Se o 
automóvel nunca se acidentar, o cliente perderá o prêmio pago e nada 
receberá. 

O prêmio depende do grau de risco de cada resultado, calculado, por 
exemplo, por meio da avaliação do perfil do bem segurado e do motorista. O 
produto das transações com derivativos é a própria incerteza. Os derivativos 
providenciam um sistema de seguro, inclusive com uma franquia (a parcela da 
perda coberta pelo próprio segurado), contra as variações de preços ou 
cotações de uma série de ativos. 

O custo da “apólice” é determinado de maneira gradual, considerando a 
duração do período envolvido e a volatilidade esperadax: O mercado 
começando a cair, uma carteira deve ser, gradualmente, liquidada, 
permanecendo apenas com alguns ativos. Vice-versa, com o início da alta do 
mercado, deve-se comprar ativos, permanecendo, no entanto, com algum 
dinheiro. O resultado seria uma carteira com um desempenho prejudicado em 
ambas as direções; este prejuízo do desempenho constituiria o prêmio a ser 
pago. Quanto mais volátil o mercado, maior o prêmio em forma de prejuízo do 
desempenho, tal como os prêmios dos seguros convencionais.  

 

OPÇÕES DE COMPRA OPÇÕES DE VENDA 

Quando os compradores querem a 
garantia de poder aumentar seus 
estoques ou saldos do ativo, mesmo 
se seus preços estiverem subindo. 
Essas opções dão ao comprador o 
direito, mas não a obrigação, de 
solicitar ao outro a entrega do ativo a 
um preço prefixado. 

Quando os compradores querem a 
proteção contra preço em queda. 
Essas opções dão o direito de vender 
para o outro contratante a um preço 
prefixado. Os vendedores dessas 
opções assumem esse risco em troca 
do prêmio pago pelos compradores 
dessas opções. 

Por exemplo, a opção de compra dá ao detentor o direito de comprar 
uma moeda estrangeira a um preço especificado.  

- Quanto vale uma opção?  

- A avaliação de uma opção é como calcular o preço da incerteza. 

O valor de uma opção depende do tempo, dos preços, da taxa de juros 
e da volatilidade: 

1. Duração do período até a expiração da opção: opção longa vale mais que 
opção curta;  
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2. Diferença entre o preço atual da divisa (moeda estrangeira) e o preço 
especificado no contrato de opção (preço de exercício): a opção valerá mais 
quando o preço observado estiver acima do preço de exercício do que 
quando estiver abaixo dele; 

3. O valor da opção depende também dos juros que o comprador consegue 
obter de seu dinheiro, enquanto espera pelo exercício da opção, e da renda 
que o vendedor consegue receber do ativo subjacente, durante o mesmo 
período. 

4. Volatilidade: a flutuação esperada da cotação do ativo subjacente, ou seja, 
quanto mais volátil for o valor do ativo, mais alto será o preço da opção. 

Observe uma noção que é não-intuitiva: a direção da mudança de preço 
– para baixo ou para cima – é irrelevante para a avaliação de uma opção. O 
que importa é até que nível o preço pode ir. Isto por causa da natureza 
assimétrica da própria opção: o potencial de perda do comprador de opção 
limita-se ao prêmio, paga no mercado de futuros, enquanto o potencial de 
lucro, em função da cotação no mercado á vista, é ilimitado. 

- Acho que já sei com que instrumentos posso contar para tentar cobrir meus 
riscos. Mas, como “sou” um especulador, estou disposto a assumí-los! Você 
pode me ensinar como se faz um “ataque especulativo” em mercado 
cambial? 

- Para entendê-lo, é necessário, antes, analisar os determinantes das taxas 
de câmbio. 

 

8.5. Quais são os determinantes das taxas de câmbio? 

- O que são os fundamentos de uma economia?  

- Alguns articulistas sugerem que eles atuam como uma espécie de “âncora” 
para o mercado de câmbio, determinando, em última instância, a taxa de 
câmbio. Trata-se, evidentemente, de uma análise fundamentalista (e não de 
uma análise técnica), mais próxima do conhecimento dos 
macroeconomistas.  

Na verdade, cada economista possui a sua lista dos fundamentos 
macroeconômicos necessários, embora não suficientes, para a determinação 
de uma taxa de câmbio adequada ao desenvolvimento econômico. Porém, 
praticamente todos citam a importância da condução dos diversos instrumentos 
de política econômica – política monetária, fiscal e cambial – de maneira a não 
gerar uma inconsistência dinâmica entre eles. Há, muitas vezes, uma 
superestimativa do poder de controle e/ou determinação dessa política sobre a 
taxa de câmbio. 

O que os macroeconomistas tentam sugerir com o destaque de 
fundamentos é a existência, a curto ou a longo prazo,  de posição de equilíbrio 
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– um centro de gravitação –, para uma variável econômica dinâmica como a 
taxa de câmbio.  

- Eu lembro que a dinâmica, na Física, é a parte da mecânica que estuda o 
movimento dos corpos, relacionando-os às forças que o produzem!  

- Sim, de maneira análoga, na Economia, para se estudar o movimento da 
taxa de câmbio, ele é relacionado às forças que as conduzem. Veremos 
que os fundamentos não são fatores suficientes para sempre explicarem as 
taxas de câmbio, em particular, no curto prazo. Devemos ter em conta 
também os fatores especulativos (“profecias autorealizáveis”) e os políticos. 

Os fatores determinantes da taxa de câmbio e do balanço de 
pagamentos constituem um conjunto de fatores que condicionam os diferentes 
fluxos de intercâmbio entre o país e o resto do mundo: 

1. todo fator contribuinte a uma entrada líquida de divisas (superávit do 
balanço global) constitui uma demanda líquida da moeda nacional contra 
divisas e conduz a uma apreciação daquela. 

2. todo fator contribuinte a uma saída líquida de divisas (déficit do balanço 
global) constitui uma demanda líquida de divisas contra moeda nacional e 
conduz a uma depreciação desta. 

Analisaremos os fundamentos determinantes da taxa de câmbio na 
seguinte ordem: primeiro, a troca de bens e serviços; depois, a paridade do 
poder de compra; finalmente, a paridade das taxas de juros. Essa é uma ordem 
de apresentação didática. Posteriormente, a reordenaremos de acordo com o 
tempo, isto é, em termos de fatores determinantes a curto, médio e longo 
prazo. Só depois trataremos das abordagens baseadas nas expectativas dos 
participantes do mercado de câmbio e na política cambial. 

- A troca de bens ou mercadorias, ou seja, o saldo do balanço comercial, não 
é  o principal determinante da taxa de câmbio? 

- De fato, é intuitivo que compras no exterior provocam a necessidade de 
divisas estrangeiras. Vice-versa, vendas ao exterior fornecem maior oferta 
de moedas estrangeiras. Um primeiro fator determinante da taxa de câmbio, 
portanto, seriam as trocas externas de bens ou mercadorias, dadas pela 
diferença entre a exportações e as importações (X - M).  

Aprofundando um pouco a análise, verifica-se que os níveis da atividade 
doméstica Y e estrangeira Y* afetam essa diferença. Se o crescimento do resto 
do mundo (Y*) for maior do que o interno (Y), essa diferença (Y* - Y) resultará, 
provavelmente, numa exportação (X) maior do que a soma das importações 
(M): X - M > 0. O superávit das transações correntes, no balanço de 
pagamentos, provoca uma apreciação da moeda nacional, no mercado de 
câmbio. Inversamente, um crescimento doméstico (Y) mais rápido do que o 
crescimento estrangeiro (Y*) pode levar a um déficit do balanço comercial  
(X – M < 0) e a uma conseqüente depreciação da moeda nacional (Δ e). 
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 A Teoria da Paridade dos Poderes de Compra vê nos movimentos de 
preços relativos dos bens domésticos e estrangeiros o fator determinante 
essencial da taxa de câmbio. Existem duas versões desta teoria: 

1. variante absoluta: explica o nível da taxa de câmbio. 

2. variante relativa: explica as variações da taxa de câmbio. 

A versão absoluta dessa teoria é baseada na suposta lei do preço 
único, prevalecente num mercado internacional concorrencial, sem obstáculos 
às trocas e sem custos de transporte e de transação. Em outros termos, são 
exigidas condições extremamente restritivas para sua vigência: 

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

2. custos negligenciáveis de frete, seguro, impostos, etc. 

3. baixos custos de transação, inclusive cambiais. 

4. perfeita substituição entre os produtos importados e os nacionais. 

Obviamente, os produtos não exportáveis [non-tradeables], através de 
fronteiras, como serviços pessoais, educacionais, energia elétrica, habitação, 
etc., não se submetem a essa lei do preço único. 

- O que essa lei diz? 

- Se um mesmo bem está 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 = e P* ou e = P / P*. Isto ocorreria em função da concorrência e 
arbitragem de agentes racionais: se P > e P*, ninguém compraria no país e 
todo mundo compraria fora (e vice-versa se P < e P*) até P = e P*. Lógico 
que isso só seria possível se os preços internos e externos fossem flexíveis 
ou num regime cambial flutuante. 

De acordo com essa lei do preço único, uma mesma unidade monetária 
não pode ter um poder de compra diferente em dois países, naquelas 
circunstâncias de competitividade perfeita. Todas as compras serão realizadas 
onde seu poder de compra é mais elevado. 

Para os economistas da síntese neoclássica, de acordo com um modelo 
de preços perfeitamente flexíveis, as taxas de câmbio fixas são eficazes. 
Seriam a solução do desequilíbrio nas trocas internacionais. Com a ação das 
forças da oferta e da procura, a modificação dos preços relativos estabeleceria 
o equilíbrio geral. Para os monetaristas, a proposta de um sistema de taxas de 
câmbio flexíveis alcança um equilíbrio das trocas. Por meio de modificações 
instantâneas da taxa de câmbio, graças à flexibilidade internacional 
compensatória, garante-se a lei do preço único mesmo se os preços internos 
forem rígidos, não se alterando ao sabor das flutuações da demanda. 
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SÍNTESE NEOCLÁSSICA MONETARISTAS 

- preços flexíveis 

- regime cambial fixo 

- taxa de câmbio exógena 

- oferta de moeda  endógena 

- preços fixos 

- regime cambial flexível 

- taxa de câmbio endógena 

- oferta de moeda  exógena 

- Qual é a variante relativa da Teoria da Paridade dos Poderes de Compra? 

- Ela relaciona a variação da taxa de câmbio e a variação dos preços, ou 
seja, a taxa de inflação. A lei do preço único, para todos bens, estabelece 
que: e = p / p* (p minúsculo), isto é, a taxa de câmbio bi-lateral entre duas 
moedas é a relação entre o nível geral de preços de um país e o de outro. 

Em outras palavras, o percentual da variação (°) da taxa de câmbio  
depende do diferencial entre a taxa de inflação interna p° e a taxa de inflação 
externa p°*. Caso p° > p°*, há depreciação cambial (Δe); caso contrário,  
p° < p°*, há apreciação cambial (∇e). Temos a seguinte equação:  
e° = (p° - p°*). 

 Por exemplo, se os preços multiplicam-se por dois no Brasil e ficam 
imutáveis nos Estados Unidos, o deslocamento da demanda para os Estados 
Unidos propicia uma elevação do preço do dólar (alta de e), no mercado 
cambial brasileiro, e um aumento dos preços dos produtos americanos 
importados. Isto ocorre até que estes últimos, uma vez convertidos em reais, 
sejam, por sua vez, duplicados. 

- Esta versão relativa da Paridade dos Poderes de Compra supõe a 
igualação absoluta de preços? 

- Não. Supõe sim a ausência de mudanças nos fatores de divergência. A taxa 
de câmbio nominal deve ser corrigida, ao longo do tempo, pelo diferencial 
de inflação (p° - p°*) de modo a manter a taxa de câmbio real, isto é, o 
poder de compra da moeda nacional estável, no mercado mundial. 

Um exemplo numérico de paridade relativa de poderes de compra usa a 
seguinte nomenclatura: 

• p° = taxa de inflação no país (° sobre nome da variável = % de variação) 

• p°* = taxa de inflação no exterior 

• poder de compra no país: (p em moeda nacional) p m n . (1 + p°) 

• poder de compra no exterior:  (p em moeda estrangeira) p m e . (1 + p°*) 
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• 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 compra supõe equiparação do poder de compra 
no país e no exterior: p m n . (1 + p°) = p m n . (1 + p°*) . (1 + e°)    ou    
(1 + e°) = (1 + p°) / (1 + p°*) 

EXEMPLO: 

• taxa de inflação anual no Brasil: 10% => p° = 0,10 

• taxa de inflação anual nos EUA: 2% => p°* = 0,02 

• (1 + e°) = (1 + 0,10) / (1 + 0,02) = 1,078 

• em outras palavras, a taxa de câmbio do real em dólar aumenta (o real se 
deprecia) em 7,8% [ e° = 1.078 - 1]  

A partir da constatação de que, para pequenas variações de preços, a 
porcentagem de variação da taxa de câmbio é aproximadamente a simples 
diferença entre a taxa de inflação nacional e a estrangeira (por exemplo, 7,8% 
≅ 8% = 10% - 2%), um macete é usar a seguinte fórmula aproximativa: 

e° ≅ p° - p°* 

- Isso facilita a vida do economista, não? 

- Sem dúvida, porém devemos ter cuidado: nem sempre devemos tratar 
coisas complexas com idéias simples. Por exemplo, a abordagem 
monetária da taxa de câmbio é, relativamente, simples. 

Ela parte da Teoria Quantitativa da Moeda, ou melhor, de sua 
formulação através da Equação de Trocas, elaborada por Fisher: MV = pY.  
Daí, 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 uma causalidade, os 
economistas monetaristas consideram a divergência entre as políticas 
monetárias (nacional e estrangeira) o determinante direto das variações da 
taxa de câmbio. 

- Essa fórmula sugere também a da paridade das taxas de juros, não? 

- Sim, porque um diferencial de taxas de juros também seria uma resultante 
de políticas monetárias divergentes. Haveria, então, movimentos de capitais 
até restabelecer-se a paridade das taxas de rendimento, após conversão à 
taxa de câmbio corrente. 

Um exemplo da paridade das taxas de juros ocorreria quando 
houvesse uma alta da taxa de juros americana (i*) relativamente à taxa de 
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juros brasileira (i) e ela atraísse capitais brasileiros para os Estados Unidos. Os 
investidores brasileiros comprariam dólares à vista, para aplicá-los nos Estados 
Unidos. Essa demanda suplementar de dólares, no mercado de câmbio 
brasileiro, levaria à apreciação da divisa americana. Lembre que a alta da taxa 
de câmbio corresponde a uma depreciação da moeda brasileira. Se ocorresse 
um fenômeno semelhante em relação ao resto do mundo, a entrada líquida de 
capitais nos Estados Unidos poderia, inclusive, diminuir sua taxa de juros. 

Espera-se a paridade dos rendimentos das aplicações financeiras se 
a lei do preço único for aplicável aos mercados financeiros, isto é, se eles 
forem perfeitamente concorrenciais e os fluxos internacionais de capitais, 
perfeitamente livres. Haverá um diferencial durável entre taxas de juros 
somente com restrições à mobilidade dos capitais, seja devido ao controle da 
conversão cambial e das aplicações no estrangeiro, seja decorrência da 
substituição imperfeita entre 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 é  quase impossível, a não ser que os agentes antecipem uma 
variação da taxa de câmbio (ê) que compensa, exatamente, esse diferencial  
(i* - i).  

A fórmula da paridade não-coberta das taxas de juros (sem cobertura 
do risco cambial no mercado de futuros) é: i – (i* + ê) = 0 ou ê = i – i*. O acento 
circunflexo (^) sobre uma variável significa que ela é uma expectativa. Assim,  
ê expressa o percentual da variação antecipada da taxa de câmbio:  
ê = (et – e0) / e0. 

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

2. i* > i => (i – i*) < 0. Nesse caso, os investidores brasileiros têm de 
antecipar, com a possível fuga de capital, uma depreciação  da moeda 
nacional e uma apreciação da moeda estrangeira. O custo de compra mais 
elevado da moeda estrangeira terá de ser descontado do rendimento de 
aplicações no exterior, propiciado pela taxa de juros mais elevada. 

3. i > i* => (i – i*) > 0. Nesse caso, os investidores estrangeiros antecipam, se 
o movimento de capitais for massificado, uma apreciação da moeda 
nacional (ê < 0), na hora da entrada, e uma depreciação (ê > 0), quando 
houver o repatriamento do capital. A reconversão cambial pode anular a 
vantagem das aplicações no mercado nacional. 

- Dê-me um exemplo numérico, para ilustrar esse ponto. 

- Vou apresentar uma tabela, baseada em dados fictícios, que deve ser lida, 
inicialmente, em horizontal – em linha e não pelas colunas. Vamos supor 
que a taxa de juros interna (i) mensal – de início 3% ao mês, depois cortada 
pela metade – é superior do que a taxa de juros internacional (i*) e, então, 
provoca um influxo de capitais. A dúvida do investidor estrangeiro é a 
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respeito de quando deve repatriar seu capital. A última coluna aponta sua 
rentabilidade, em dólares, se ele retirasse todo o capital (penúltima coluna), 
nas circunstâncias daquele determinado mês. As outras colunas (ou linhas) 
partem da hipótese contrária: caso não houvesse o repatriamento do capital 
externo, ou seja, de permanência. 

 

 Entra 
da 

Taxa 
de 

câmbio 

Entra 
da 

Capital 
externo 

Taxa 
de 

juros 

Aplica 
ção 

Hipó 
tese de 
saída 

Renta 
bilida 

de 

Mês US$ bi R$ / 
US$ 

R$ bi Acumu 
lado 

Mensal 
(1 + i) 

R$ bi US$ % 

1 10 1,15 11,5 11,5 1,03 11,8 10,3 3 

2 10 1,14 11,4 23,2 1,03 23,9 21,0 5 

3 10 1,13 11,3 35,2 1,03 36,3 32,1 7 

4 10 1,12 11,2 47,5 1,015 48,2 43,0 7,5 

5 0 1,17 0 48,2 1,015 48,9 41,8 4,5 

6 0 1,22 0 48,9 1,015 49,6 40,6 1,5 

- Qual é a interpretação econômica desses números? 

- Com a progressiva entrada de capital estrangeiro, atraído pela alta taxa de 
juros, a taxa de câmbio foi caindo – a moeda nacional apreciando-se – até o 
mês 4. Se o capital externo acumulado se retirasse em algum daqueles 
meses, sua rentabilidade seria muito superior. Após a queda da taxa de 
juros, não entra mais capital (total da entrada anterior: US$ 40 bilhões)  e a 
taxa de câmbio se eleva – a moeda nacional deprecia-se. Em função da 
taxa de depreciação (ê), não compensada pela elevação da taxa de juros, 
há a perda da rentabilidade, para o investidor estrangeiro. 

No mercado de capitais, cupom é o título que acompanha as ações ou 
as obrigações e é destacado quando se pagam dividendos ou bonificações. No 
mercado de câmbio, o cupom cambial é a expectativa de depreciação da 
moeda nacional, provocada pela saída líquida de capital. É uma perda cambial 
previamente antecipada. 

- Então, são as entradas e saídas de capitais que modificam a taxa de 
câmbio? 

- Não são somente os fluxos de capital. Como estamos vendo, são vários os 
fatores determinantes da taxa de câmbio. Podemos tentar estabelecer uma 
certa hierarquia, no tempo, entre eles. 
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Os fatores fundamentais determinantes das taxas de câmbio são: 

1. as taxas de juros que constituem o principal fator a curto prazo. 

2. a conta das transações correntes que age igualmente a curto e a médio 
prazo. 

3. a paridade dos poderes de compra que atua somente a longo prazo. 

- Qual é o argumento para essa hierarquia temporal? 

- A mobilidade de capitais, provocada por fluxos financeiros, a curto prazo é 
maior do que a determinada por fluxos comerciais de bens e serviços. Isto 
porque os administradores de portfólio reagem imediatamente a diferenciais 
de juros entre os países. Os fluxos de trocas comerciais adaptam-se 
lentamente às flutuações das taxas de câmbio. A flutuação cambial, a longo 
prazo (após alinhamentos dos juros e ajustes comerciais), reflete a 
diferença entre as taxas de inflação. Ganhar nichos de mercado, na 
economia mundial, efetuar os contratos de exportação ou de importação, 
executar o ciclo de produção, efetuar os embarques das mercadorias, etc., 
tudo isso leva mais tempo do que “cliques” no mouse dos operadores de 
mesas de câmbio dos bancos... 

- Pode fazer um resumo de tudo que foi dito, através de um quadro sintético? 

- O quadro seguinte reapresenta, conjuntamente, as fórmulas representativas 
dos distintos fundamentos determinantes da taxa de câmbio. 

 

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°* 

- Essas abordagens para a determinação da taxa de câmbio não são todas 
ortodoxas? 

- Existem três abordagens ortodoxas muito conhecidasxi: 
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1. Abordagem monetária de Jacob Frenkel e Michael Mussaxii; 

2. Modelo de ultrapassagem de Rudiger Dornbuschxiii; 

3. Abordagem de portfólio de Penti Kouri e William Bransonxiv. 

A idéia comum nos três enfoques é a suposição de que a taxa de 
câmbio é determinada num mercado de ativos. Trata-se do retorno antecipado 
pela manutenção de uma divisa ou de um ativo denominado nessa divisa.  
A fórmula seguinte os sintetiza (e a tudo que acabamos de ver): 

e = (m s – m s *) – k (y – y *) + h (i – i *) 

Na abordagem monetária, como vimos antes, a taxa de câmbio é o 
preço relativo de duas moedas. Adota também a hipótese da paridade do poder 
de compra. A taxa de câmbio é determinada pela taxa nominal de conversão 
dos dois estoques nominais de moeda: (m s – m s *). 

Os movimentos na taxa de câmbio são devidos à diferença no 
crescimento da oferta de moeda (m s)  em relação à demanda por moeda (md).  

 Coeteris paribus,  a expansão maior da oferta de moeda doméstica (Δm s) 
leva à sua depreciação  (Δe). 

 Coeteris paribus,  o crescimento relativamente mais rápido da renda 
doméstica (Δy) provoca aumento da demanda por saldos monetários (Δm d) 
e, portanto, apreciação da moeda nacional (∇e). 

Como vimos, a diferença entre a taxa de juros interna e externa tem 
muita importância no direcionamento dos fluxos de capital. As condições da 
paridade das taxas de juros demonstra isso. 

 Condição da paridade coberta dos juros: [i – i *] = d = prêmio da taxa de 
câmbio no mercado futuro sobre a taxa de câmbio no mercado à vista. 

 Condição da paridade descoberta dos juros: [i – i*] = ê = expectativa de 
depreciação cambial.  

Nessa abordagem monetária, a depreciação esperada pelos agentes 
econômicos com expectativas racionais é função do  crescimento previsto da 
oferta de moeda. Novas “notícias” (news)  sobre mudança permanente na 
oferta de moeda produzem a revisão da expectativa sobre a depreciação 
esperada. 

O modelo de ultrapassagem (ou de hiper-reação) de Dornbusch, 
elaborado para circunstâncias de regime cambial flutuante e globalização 
financeira, vai contra a crença no automatismo imediato do equilíbrio. Sua 
teoria da sobre (mais que uma) reação (overshooting)...  

- O que é isto?! 
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Overshooting cambial pode ser 
traduzido, literalmente, por “acima da 
linha de tiro”. Usemos a metáfora de 

que “acertar na mosca (do alvo)” seria 
os agentes econômicos retornarem, 

progressivamente, à “linha de tiro”, ou 
seja, à taxa de câmbio de equilíbrio, a 

longo prazo. É aquela que os 
fundamentos macroeconômicos 

apontam. 

 

Para Dornbush, a taxa de câmbio é dada, a curto prazo, por diferenciais 
entre taxas de juros, e, a longo prazo, pela paridade de poder de compra. Uma 
hipótese fundamental, baseada em evidência empírica, é que as cotações dos 
ativos (inclusive moedas), nos mercados financeiros, ajustam-se mais 
rapidamente às novas informações (news) do que os mercados de bens e 
serviços (ou o mercado de trabalho), que se ajustam progressivamente.  Essa 
diferença de velocidade de ajustamento torna a variação da taxa de câmbio, a 
curto prazo, superior àquela que seria necessária para adaptar a seu nível de 
equilíbrio de longo prazo. 

Portanto, a reação muito rápida, no mercado monetário, a uma notícia 
de elevação da oferta de moeda provoca de imediato a baixa da taxa de juros, 
a saída de capital para o exterior e a depreciação imediata da moeda nacional. 
Isto ocorre tanto em função da fuga de capital quanto devido à inflação 
esperada. É como a taxa de câmbio se depreciasse mais do que se tivesse 
uma única causa: a curto prazo, a taxa de câmbio “sobrereage” com relação 
àquela de equilíbrio, para qual tende a longo prazo. 

A depreciação inicial é maior do que a própria taxa de inflação 
provocaria. Então, os preços domésticos em moeda estrangeira (p) diminuem e 
os preços dos produtos estrangeiros em moeda nacional (p*) aumentam. Em 
conseqüência da melhoria na competitividade (aumento da taxa de câmbio real 
Δer), elevam-se as exportações (ΔX) e caem as importações (∇M). Isto ocorre 
no balanço comercial. Também através da conta capital do balanço de 
pagamentos há uma reversão, devido à queda da oferta real de moeda  
(∇ Ms / p), aumento da taxa de juros (Δi), atração de capital externo (ΔK) e 
conseqüente queda da taxa de câmbio (∇e). O movimento de apreciação 
progressiva da moeda nacional seguiria até atingir o nível de equilíbrio a longo 
prazo. 

O overshooting cambial surge devido à incapacidade de antecipação 
correta da taxa de câmbio a longo prazo e pela posição de curto prazo ser 
insustentável. 

Na verdade, é uma segunda versão da abordagem monetária da 
determinação da taxa de câmbio. A expansão monetária provoca excesso de 
liquidez e  queda na taxa de juros doméstica. A evasão de capital leva a um 
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ajuste rápido do mercado de ativos. A depreciação da moeda nacional (alta da 
taxa de câmbio) é maior do que o necessário para o equilíbrio a longo prazo. 
Há, depois, uma lenta apreciação da moeda nacional, devido à paridade 
descoberta dos juros. O modelo admite que há um desvio entre a taxa de 
câmbio e a paridade do poder de compra, no curto prazo, mas que ele é 
eliminado no longo prazo. 

 

Um problema prejudicial ao modelo de overshooting com retorno ao 
equilíbrio refere-se à noção de “bolha racional”. Ocorre quando os agentes 
esperam a continuidade de um movimento em certa direção – uma diferença 
positiva de juros (i > i* ) indica que os participantes do mercado esperam uma 
apreciação da moeda local –, mas não estão certos quanto à magnitude do 
evento e quando ele acontecerá. Assim, os agentes entram na “onda”, 
seguindo (e reforçando) a tendência (contrária) que se observa, correntemente, 
no mercado de ativos, embora saibam que a bolha irá estourar, pois não é 
sustentável a longo prazo. 

- Quando a moeda está sobredepreciada, há, então, uma expectativa 
generalizada de apreciação até sua taxa de equilíbrio a longo prazo? 

- Sim, no entanto, essa expectativa é incerta e conduz a comportamentos 
instáveis e de antecipação. Estes comportamentos especulativos têm papel 
determinante na formação da taxa de câmbio a curto prazo. 

Na realidade, não existem movimentos compensatórios entre vendidos – 
os que esperam uma depreciação (alta da taxa de câmbio) e vendem a moeda 
– e comprados – aqueles com expectativa de apreciação que compram a 
moeda. Se fosse assim, não teria nenhum efeito líquido. 
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Mas, infelizmente, a realidade é mais complexa do que a que se 
representa nos modelos matemáticos de equilíbrio. As profecias auto-
realizadoras ocorrem, de maneira reflexiva, quando a maioria dos agentes 
espera a depreciação de uma moeda e a vende no mercado cambial. A 
depreciação se produz, efetivamente. 

 

 
 

Figura 8.1: A “bolha especulativa”. 
 

Uma “bolha especulativa” é o afastamento entre o valor efetivo e o 
valor de equilíbrio de uma variável, provocado pelas antecipações dos agentes 
participantes do mercado. 

A apreciação ou depreciação de uma moeda depende, de acordo com 
uma análise fundamentalista, realizada por macroeconomistas, dos  
fundamentos: taxas de juros, saldos das transações correntes, taxas de 
inflação. Mas, conforme uma análise técnica ou “grafista”, a taxa de câmbio é 
resultante da reflexividade das antecipações. A escolha de compra ou venda 
por parte de cada agente do mercado de câmbio depende da sua opinião 
pessoal sobre a evolução dos fundamentos e da idéia que ele faz da opinião 
dos outros participantes do mercado. Como as decisões, no mercado, afetam 
os fundamentos que, supostamente, refletem, o comportamento mimético de 
seguir tendência é, ao mesmo tempo, defensivo e especulativo.  

A bolha especulativa é resultante de um comportamento racional face 
às informações disponíveis, no mercado de rumores. 
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À medida que a bolha infla, aumenta-se a expectativa de reversão da 
tendência. Mas, para haver mudança de comportamento individual do 
especulador, ele tem de ter um convencimento pessoal de que todos os outros 
esperam a reversão. Aí, então, basta um megaespeculador (“vidente”) começar 
a inverter sua posição para os outros o acompanharem. A bolha estoura. É 
impossível prever o momento preciso que isso ocorrerá. 

- Eu, enquanto megaespeculador, interpreto o papel da vidente? 

- Vidente é a pessoa dotada, segundo a crença de muitos, da faculdade de 
visão sobrenatural de cenas futuras ou de cenas que estão ocorrendo em 
lugares onde ela não está presente. Se você é uma pessoa dotada dessa 
faculdade, você é perspicaz e pode profetizar! Em mercado de cegos, o uso 
da vista o torna líder do rebanho. O “comportamento de manada” torna sua 
profecia auto realizável. Você tem tudo para ser um megaespeculador! Tem 
um pouquinho de capital? 

- Mudemos de assunto... E sobre a abordagem do portfólio, o que você tem 
a dizer? 

- Temos pouco a acrescentar àquela noção de que o fluxo de capital tende a 
dominar a variabilidade a curto prazo da taxa de câmbio. Os diferentes 
agentes fazem ajustamento de estoque (saldos) em seus portfólios em 
função da rentabilidade esperada dos ativos domésticos em relação aos 
estrangeiros. Assim, a determinação da taxa de câmbio é estabelecimento 
de preço em um mercado de ativos.  

A flutuação a curto prazo da taxa de câmbio depende das expectativas 
de mercado. Essa abordagem de portfólio se choca com a concepção que 
existe um único preço de equilíbrio, determinado por fatores macroeconômicos 
fundamentais. 

No entanto, nos períodos de alta instabilidade, em mercados cambiais, a 
volatilidade cambial em regime de câmbio flexível e/ou a pressão especulativa 
contra a paridade oficial em regime de câmbio administrado podem ser 
justificadas pelo desalinho da taxa de câmbio em relação a seus supostos 
fundamentos macroeconômicos subjacentes. O discurso dos líderes 
econômicos é, muitas vezes, distinto de suas práticas. 

- Oba, chegamos, finalmente, ao que me interessa, pessoalmente: o ataque 
especulativo! 

- Sabemos que, mesmo em regime cambial flexível, as autoridades 
monetárias supervisionam as instáveis taxas de câmbio e intervêm, 
freqüentemente, no mercado, para as estabilizar. Em regime cambial fixo, 
os bancos centrais comprometem-se a intervir sempre, para manter suas 
taxas de câmbio no interior de margens (bandas), anunciadas 
unilateralmente ou definidas pelos acordos internacionais. 

No entanto, neste regime, há dificuldades em manter a taxa de câmbio 
no interior das margens de flutuação anunciadas (bandas). No caso de 
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pressão para a depreciação da moeda nacional, o banco central deve dispor 
de reservas cambiais (um estoque de divisas conversíveis aceitas no mercado 
cambial) de maneira a poder comprar sua própria moeda. Na medida em que 
surge uma tendência de forte depreciação, um banco central pode tomar 
emprestado divisas de outros países, para completar reservas internacionais 
insuficientes. Mas o reembolso futuro em divisas estrangeiras leva à obrigação 
do ajuste cambial. 

O banco central limita o movimento de depreciação se ele for 
meramente conjuntural. Se os fundamentos determinantes da evolução da taxa 
de câmbio atuam, permanentemente, no sentido de uma depreciação, acaba 
tornando-se impossível defender a taxa de câmbio oficial. O governo 
reconhece então que ela tornou-se irrealista. O caminho usual é executar uma 
desvalorização: aumentar a taxa de câmbio oficial a um nível defensável. 

No caso de apreciação da moeda nacional, para manter o regime 
cambial administrado, ocorre a venda da própria moeda contra as divisas 
estrangeiras em depreciação. Isto leva ao acúmulo de reservas cambiais e, em 
conseqüência, ao aumento da massa monetária em circulação, sem 
contrapartida direta em aumento da produção. Para evitar este desequilíbrio 
inflacionário entre a demanda sob forma monetária e a oferta de bens, o 
governo executa uma revalorização de sua moeda. Anuncia uma menor taxa 
de câmbio oficial. Dependendo da reação do mercado, pela queda do cupom 
cambial, isto pode dispensar as futuras compras de divisas pelo banco central. 

- Qual é a conclusão de um economista? 

- A médio ou longo prazo, a taxa de câmbio não permanece estável, qualquer 
que seja o regime cambial, se os fundamentos estão contrariados. 

 

8.6. O que é um “ataque especulativo”? Qual é a diferença para “bolha 
especulativa”?  

- O ataque especulativo à paridade cambial surge do abrupto aumento das 
decisões privadas de venda da moeda doméstica e dos ativos nela 
denominados, ou seja, da tentativa de manter-se “comprado” ou “credor” na 
divisa estrangeira hegemônica. 
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ATAQUE ESPECULATIVO À PARIDADE CAMBIAL 

Hipótese de pura especulação Hipótese de estratégia de proteção 
ou administração de risco 

Os países são vítimas de ataques 
especulativos, realizados por 
especuladores, que tentam à força a 
mudança na paridade cambial, visando 
ganhos financeiros de curto prazo. Ele 
torna-se o determinante das paridades 
cambiais à revelia do estado dos 
fundamentos do país atacado. 

Trata-se de uma reação racional e 
preventiva a uma política fiscal e 
monetária inconsistente com a taxa de 
câmbio administrada. A especulação é 
defensiva, face à debilidade dos 
fundamentos cambiais, e sob forma de 
hedge de dívida em dólares, para 
evitar perdas cambiais. 

O banco central busca defender a paridade cambial corrente, atendendo 
o crescimento da demanda privada por divisas estrangeiras via a utilização das 
reservas cambiais que dispõe. Mas a contínua fuga de capital conduz à queda 
de reservas internacionais e à contração da base monetária.  

O conseqüente aumento da taxa de juros doméstica produz:  

1. encarecimento da alavancagem especulativa;  

2. atração para aplicação em ativos financeiros domésticos; 

3. efeitos deletérios sobre o sistema econômico. 

A interpretação ortodoxa tradicional afirma que os ataques 
especulativos contra certas moedas constituem uma reação racional dos 
agentes privados frente a uma política macroeconômica inconsistente no longo 
prazo. Por exemplo, a combinação de política de câmbio fixo com política 
fiscal/monetária expansionista leva à queda das reservas internacionais e, em 
conseqüência, a falta de sustentação desse regime cambial. Mas essa 
interpretação não se saiu bem quando testada face às evidências empíricas da 
crise cambial dos países europeus, em 1992/93. 

A interpretação ortodoxa reciclada aparece na literatura de equilíbrio 
múltiplo da taxa de câmbio. Seu objetivo é justificar como a definição do nível 
de equilíbrio da taxa de câmbio poderia depender das expectativas cambiais 
privadas prevalecentes no mercado. Afirma que a relação entre a taxa de 
câmbio e os fundamentos macroeconômicos é “intermediada” pelas 
expectativas privadas relacionadas à taxa de câmbio. O alinhamento dessa 
taxa com os chamados fundamentos macroeconômicos não se mostra 
suficiente, para explicar a dinâmica cambial, por causa do fenômeno de 
profecias auto-realizáveis, no mercado cambial. 

A abordagem institucionalista, elaborada por Vasconcelosxv, aponta a 
instabilidade como inerente à ordenação micro-estrutural do mercado global de 
câmbio em função de sua organização institucional. Pela interação entre os 
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market makers, pelas formas de efetivação das transações e pelos meios de 
circulação das informações, etc., em contexto internacional de livres fluxos de 
capitais voláteis e predomínio de regimes de taxas de câmbio flutuantes, torna-
se natural a formação de um ambiente propício e estimulante aos ataques 
especulativos a países com a taxa de câmbio administrada. Portanto, esta 
interpretação heterodoxa sugere que os ataques especulativos são 
fenômenos gerados, endogenamente, no mercado. São baseados também em 
fundamentos microeconômicos – fatores neglicenciados pela ortodoxia. 

Uma dedução lógica dessa tese é que os fenômenos de bolhas de 
ativos e ataques especulativos são fenômenos assemelhados, no mercado 
de moedas contemporâneo. São epifenômenos – fenômenos cuja presença ou 
ausência não alteram o que se toma principalmente em consideração: o fato de 
serem originados e sustentados pelo mesmo arranjo micro-estrutural desse 
mercado. 

Ambos são resultados das expectativas prevalecentes entre os agentes 
privados quanto ao risco cambial (com a depreciação esperada atingindo o 
cupom cambial) e às possibilidades de ganhos rápidos em apostas contra 
determinadas paridades cambiais. São frutos do mesmo processo de interação 
e troca de “informações” entre os agentes. 

 

CASOS DE BOLHAS DE ATIVOS 
(DIVISAS) 

EM REGIME CAMBIAL LIVRE 

CASOS DE ATAQUES 
ESPECULATIVOS 

EM REGIME CAMBIAL FIXO OU 
ADMINISTRADO 

Não há governo tentando evitar a 
convenção dos comportamentos 
miméticos ou de manada, ou seja, as 
bolhas surgem  da reflexividade: as 
expectativas dos participantes do 
mercado sobre o futuro levam às 
decisões que afetam o próprio futuro. 

 A autoridade monetária tanto pode 
coordenar expectativas cambiais dos 
participantes do mercado (mesmo com 
política econômica inconsistente), 
quanto pode sofrer contestação do 
mercado (mesmo sem inconsistência 
na política macroeconômica). 

Os modelos heterodoxos microfundamentados em comportamentos 
miméticos, portanto, partem da tese de que a emergência de ataques 
especulativos é um desdobramento natural na atual conformação operacional-
organizacional-institucional dos mercados de moeda. As características e os 
comportamentos intrínsecos aos mercados de divisas contemporâneos, 
inclusive, dispensam as explicações apoiadas em choques exógenos ou 
intervenções governamentais consideradas incoerentes sobre estes mercados. 

- Quer dizer, os heterodoxos sugerem que os ataques especulativos, em 
regime de câmbio fixo, são fenômenos semelhantes aos de bolhas 
especulativas, em regime de câmbio flexível? 
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- Sim. Eles não são, como sugere a ortodoxia, sintomas de um confronto 
entre uma suposta racionalidade perfeita do mercado e as políticas 
econômicas incoerentes do governo. Muitas vezes a incoerência entre os 
fundamentos cambiais e a taxa de câmbio administrada aparece após o 
desencadeamento de pressões especulativas contra a moeda doméstica, 
ou, então, persiste sem ser “presumida” pelos agentes, porque eles têm 
perspectivas de lucros com sua sustentação.  

Da mesma forma, há períodos de acúmulo de desequilíbrios nos 
fundamentos, mas com o governo conseguindo ancorar as expectativas 
cambiais privadas e manter controlada a paridade cambial. Em contrapartida, 
há períodos de ataques especulativos sem política econômica inconsistente. 
Podem ser originados por efeito contágio, devido à necessidade de realização 
de lucros pelos investidores internacionais, naquele país com ativos mais 
líquidos, para compensar prejuízos alhures. Outro argumento forte dos 
heterodoxos é que a passagem de um regime de câmbio flexível para um 
regime de câmbio fixo produz a redução da volatilidade das taxas de câmbio (e 
vice-versa) sem encontrarem equivalência em alterações nos níveis de 
volatilidade dos fundamentos cambiais. 

Essas são evidências de que o fenômeno de ataque especulativo (em 
um contexto de regime de câmbio administrado) é, meramente, um caso 
especial de formação de bolha especulativa. Tanto o regime de câmbio flexível, 
quanto o regime de câmbio administrado contemplam comportamentos 
miméticos dos investidores. No primeiro, eles geram surtos de efetiva sobre-
apreciação ou depreciação cambial. No segundo, surtos de pressões 
especulativas sobre a paridade cambial vigente. 

A taxa de câmbio é uma variável com dimensão financeira, cujo valor 
presente  resulta do conjunto de expectativas dos agentes quanto a qual será o 
seu valor futuro.  

A definição das trajetórias futuras das paridades cambiais depende de 
elementos subjetivos, opiniões e sentimentos dos agentes. As informações 
sobre os fundamentos macroeconômicos ficam em segundo plano. A hipótese 
de expectativas racionais, baseada no pressuposto de homogeneidade de 
expectativas cambiais, é inválida, nesse contexto histórico-institucional. 
Predomina a heterogeneidade das expectativas cambiais, baseada em 
diferentes mecanismos de formulação de antecipações ou de “leituras” dos 
fundamentos. 

Para a definição das posições e apostas dos agentes, nos negócios 
cambiais, a principal fonte de atualização de informações está em seus 
parceiros e concorrentes. A opinião formada sobre as perspectivas do mercado 
de câmbio depende de interação com os demais agentes. É um mercado auto-
referencial. 

- Mas a minha opinião – a de um megaespeculador internacional – não 
predomina? 
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- Sem dúvida, há uma hierarquia entre os agentes. Eles buscam as melhores 
fontes de informações. Os líderes (ou market-makers) têm maior 
capacidade de delinear as tendências do mercado. 

Os market makers [fazedores do mercado], geralmente, são os grandes 
bancos internacionais. São os agentes líderes, com estoques reguladores ou 
fontes seguras de divisas, que atuam no mercado fornecendo e cotando os 
preços de compra e de venda das divisas. Eles determinam as paridades entre 
elas. 

A descentralização do mercado cambial conduz a um permanente 
“tateio” das posições de estoques e de cotações uns dos outros market 
makers, para estimar a “opinião do mercado” e aumentar a segurança, na 
definição das próprias posições e estratégias de negócios. Um estoque de 
moedas indesejado é considerado o resultado de uma estimativa equivocada 
dos “sentimentos” do mercado. O desequilíbrio  no estoque de divisa é fruto de 
erro na antecipação da tendência a vingar no mercado. Todos os market 
makers procuram chegar, ao final do dia, com suas posições em divisas 
“zeradas” ou “fechadas”, isto é, sem posições “descobertas” ou “sobre-
compradas”, em determinada divisa, em desacordo com a estratégia 
preestabelecida, para evitar o risco cambial. 

Para efetuar transações de “descobertas de preços”  fazem, ao longo do 
dia, contatos recíprocos. Na verdade, eles têm  acessos diferenciados aos 
fluxos de informações. Se percebem algum agente com cotações em 
descompasso com a predominante no mercado, fazem arbitragem. 

- De onde, então, vem essa expressão: “comportamento de manada” dos 
investidores? 

- Os gestores profissionais trabalham por remuneração, ou seja, ganham de 
acordo com a rentabilidade da carteira de ativos que administram. Como 
têm de prestar contas aos verdadeiros investidores, possuem a tendência 
de agirem como “rebanho”. 

O comportamento por imitação ou de manada seria decorrente de um 
mecanismo de auto-proteção pessoal dos administradores de carteiras de 
ativos.  O administrador que investisse, isoladamente, “contra o mercado” e 
perdesse, seria acusado de  agir de forma temerária. Teria o risco de perda 
pessoal de emprego. Assim, entre assumir este risco individual ou o risco de 
perda de dinheiro dos investidores por acompanhar a tendência do mercado, 
ele opta por este último risco. Logo, os incentivos vão no sentido de, primeiro, 
acompanhar o mercado; segundo, sair dele o quanto antes, para não perder 
mais do que os outros. 

As crenças especulativas, portanto, não são ancoradas, direta e 
exclusivamente, nos macrofundamentos cambiais. Os especuladores 
consideram mais importante descortinar como variará a convenção do 
mercado. Sua atividade é um ininterrupto processo de aprendizagem quanto às 
condições e opiniões prevalecentes, no mercado. 
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A hipótese heterodoxa é que as dinâmicas e complexas formas e 
mecanismos de interação e de transferência de informações entre os 
participantes do mercado cambial levam à geração endógena de:  

1. aspirais ascendentes nos preços relativos de uma divisa;  

2. momentos de abruptas e intensas reversões de tendência, devido às ações 
especulativas, concentradas no tempo, desfavoráveis a essa mesma divisa. 

- Essa hipótese não se sustenta com um argumento de autoridade, o do 
megaespeculador internacional George Soros? 

- Sim, a Teoria da Reflexividade de Soros diz que as expectativas sobre o 
futuro determinam as decisões que afetam o próprio futuro. Digamos que a 
dele é uma hipótese sustentável pela nossa análise micro-estrutural do 
mercado cambial... 

 

8.7. Quais são as abordagens econômicas do balanço de pagamentos? 

- São quatro as abordagens mais conhecidas dos fatores determinantes do 
balanço de pagamentos: 

1. Abordagem das Elasticidades: analisa o impacto que uma mudança nos 
preços relativos tem sobre o balanço comercial. 

2. Abordagem pela Absorção: coloca ênfase no balanço de transações 
correntes. 

3. Abordagem pelos Movimentos de Capital: enfatiza o balanço da conta 
capital. 

4. Abordagem Monetária: destaca os impactos monetários das variações das 
reservas internacionais. 

As hipóteses subjacentes a cada abordagem... 

- Ah, sempre as hipóteses. O que seria da Economia sem as hipóteses? 

- Contabilidade... Aliás, necessitamos falar algo sobre as contas do balanço 
de pagamentos.  

O Balanço de Pagamentos (BP) é a contabilidade de todos os 
pagamentos efetuados entre os agentes residentes e os agentes não 
residentes: o recebimento consiste numa entrada de divisas ou crédito; as 
remessas, numa saída de divisas ou débito. O saldo do balanço de 
pagamentos é dado pela diferença entre os créditos e os débitos. 

O Balanço de Transações Correntes (BTC) envolve todas as 
operações ligadas direta ou indiretamente à troca internacional de bens e 
serviços. Uma situação de equilíbrio do BTC significa que o país pode 
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financiar suas importações (M) de bens e serviços com ajuda das exportações 
(X) e das rendas líquidas recebidas do resto do mundo (RL r m). Um  
déficit do BTC implica em endividamento externo da nação, porque parte das 
importações é financiada pelos empréstimos em moeda estrangeira. Um 
superávit do BTC produz um aumento dos créditos sobre os estrangeiros. 
Esse excedente pode ser conservado em divisas, aplicado no exterior, ou 
empregado em pagamento da dívida externa passada. 

O Balanço dos Movimentos de Capitais (BCA) é resultado da soma 
das aplicações financeiras a longo prazo e de curto prazo, e dos investimentos 
diretos no (e do) estrangeiro, tanto do setor privado não bancário, quanto do 
setor bancário e do Tesouro Nacional e/ou do banco central.  

BP = BTC + BCA. Os saldos podem eventualmente se compensar. Se 
isto não ocorrer, um saldo positivo ou negativo do balanço de pagamentos 
resulta numa variação das reservas cambiais: ΔRES = ΔBTC + ΔBCA. 
Lembremos que as variações reservas cambiais (ΔRES) têm efeitos sobre a 
massa monetária (ΔMs). 

- Quais são os mecanismos de ajustamento do balanço de pagamentos? 

- Um déficit ou um superávit externo são efeitos dos preços relativos e da 
renda nacional, também efeitos das variações da taxa de câmbio (contínuas 
em regime cambial flutuante e descontínuas em regime cambial fixo), e por 
fim, efeitos da política monetária e fiscal. Os dois primeiros efeitos, como 
veremos, são classificados, por algumas correntes do pensamento 
econômico, como automáticos. Os últimos são considerados discricionários. 

Os economistas clássicos e neoclássicos defendem a eficácia dos 
mecanismos automáticos de ajustamento ou reequilíbrio do balanço de 
pagamentos pelos preços dos bens e serviços (em regime de câmbio fixo) e 
pelo preço da moeda (em regime de câmbio flexível). Veja Fluxogramas no 
Anexo a esta Lição. 

  Há um efeito preço em regime de câmbio fixo (Fluxograma 1): o déficit 
do balanço de transações correntes provoca saída de divisas; há queda da 
oferta de moeda, os preços internos tornam-se inferiores aos preços externos; 
aumenta a demanda de produtos nacionais até alcançar o reequilíbrio do 
balanço de transações correntes. A condições para esse automatismo são: 
perfeita flexibilidade dos preços; pleno emprego no país superavitário; oferta e 
demandas elásticas às variações de preços relativos. 

Já o efeito preço em regime de câmbio flexível é distinto (Fluxograma 2): 
o equilíbrio do balanço de transações correntes se restabelece sem 
modificações dos preços internos expressos em moeda nacional, mas sim com 
uma modificação da taxa de câmbio, que converte os preços internos em 
preços internacionais. 

Para os economistas keynesianos, há efeito renda, induzido pelo saldo 
do balanço de pagamentos ((Fluxogramas 3 e 4). Não aceitam as hipóteses de 
pleno emprego e alta elasticidade da demanda ao preço. A lógica keynesiana é 



 42 

baseada nos efeitos multiplicadores das rendas internas em situação de 
desequilíbrio comercial. O multiplicador do comércio exterior postula que um 
saldo positivo no balanço de transações correntes reforça a demanda 
agregada. Um reequilíbrio automático é encontrado pelo estímulo às 
importações do país superavitário e pelo freio às importações do país 
deficitário. As importações dependem da renda doméstica e as exportações, da 
renda do resto do mundo. 

- A abordagem das elasticidades é ligada à análise do multiplicador do 
comércio exterior? 

- Sim, ela analisa o impacto que uma mudança de preços relativos, através 
da desvalorização cambial, tem sobre o balanço comercial. 

Os efeitos da desvalorização cambial, em regime de câmbio fixo 
(semelhantes aos da depreciação em regime de câmbio flexível), são:  
encarecimento das importações e queda nos preços externos das exportações. 
Com isto, reforça-se a competitividade dos produtos nacionais, em termos de 
troca. No entanto, imediatamente, as quantidades importadas e exportadas 
permanecem as mesmas; logo, a desvalorização deteriora de imediato os 
termos de troca. 

Os termos de troca (TT) medem a relação entre o índice dos preços 
das exportações (P x) e o índice de preços das importações (P M):  
TT = P x / P M. Representa um indicador do poder de compra no exterior. 

Então, os termos de troca constituem a relação entre o preço médio 
das exportações e o preço médio das importações. Se os produtos importados 
estão em média mais caros do que os produtos exportados os termos de troca 
estão desfavoráveis. Com a deterioração dos termos de troca, é necessário 
doravante vender mais bens no exterior, para manter a mesma quantidade 
importada de bens estrangeiros; com um mesmo volume de exportações, só 
pode-se comprar uma menor quantidade de produtos estrangeiros. 

As conseqüências potenciais da deterioração dos termos de troca, 
provocada por uma desvalorização cambial, são: 

1. acentuação do déficit: para um volume de troca constante, receitas das 
exportações diminuem e gastos com importações aumentam. 

2. efeito inflacionário: o aumento dos preços dos importados com grande 
coeficiente na produção e no consumo resulta numa inflação de custos 
importada, que acaba refletindo nos preços dos produtos exportáveis. Isto 
prejudica a melhoria da competitividade-preço, obtida pela desvalorização 
cambial. 

3. moderação da atividade: em função da diminuição da demanda agregada 
interna, devido às maiores importações não serem compensadas por maior 
exportação, cairá a renda interna (∇Y), o que, no futuro, provocará queda 
das importações (∇M t + 1 ) e melhoria do saldo comercial: Δ(X - M) t + 1 
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O objetivo da desvalorização cambial é, justamente, obter esse superávit 
comercial mais cedo pela melhoria da competitividade-preço do que mais tarde 
pela recessão. Portanto, o melhor resultado – a elevação dos preços (em 
moeda nacional) dos bens importados e a redução da quantidade importada 
em conjunto com a redução dos preços dos bens exportados (em moeda 
estrangeira) e o aumento da quantidade exportada – irá depender de quatro 
elasticidades: as duas elasticidades-preço da oferta e da demanda de 
exportações e as duas elasticidades-preço da oferta e da demanda das 
importações. Quanto mais preço-elásticas forem as duas demandas, maior 
será o impacto do balanço comercial. 

- Poderia me recordar esse conceito de elasticidade-preço? 

- Pois não,  a elasticidade-preço é a relação entre a variação relativa na 
quantidade procurada ou ofertada de um bem e uma variação relativa de 
seu preço. Por exemplo, o coeficiente de elasticidade-preço da demanda 
pode ser obtido dividindo a sua variação pela variação percentual dos seus 
preços, sendo esta a causa daquela. Caso o coeficiente seja maior do que 
1, a demanda é dita elástica, ou seja, uma variação percentual no preço 
resultará numa variação percentual maior na quantidade demandada. Vice-
versa (menor do que 1), a demanda é inelástica. Mutatis mutandis, para a 
oferta. 

A questão é que, na abordagem das elasticidades, as elasticidades-
preço das importações e das exportações são determinantes da amplitude e da 
rapidez do efeito da competitividade-preço sobre os fluxos comerciais (ΔX e 
∇M), para evitar os citados efeitos perversos da desvalorização (déficit, 
inflação, desemprego). Então, para o déficit comercial diminuir em seguida à 
desvalorização – as receitas da exportação se tornarem maiores do que as 
despesas com importações –, é necessário: ([PX . X] / [PM . M]) > 1. 

  O efeito imediato da desvalorização é reduzir a relação entre os preços 
PX / PM, pois o efeito-preço é mais rápido do que o efeito-quantidade. Com isto, 
agrava o déficit até que ele seja reduzido pelo aumento compensador suficiente 
da relação entre quantidades X / M, seja por um aumento de X e uma 
diminuição de M, seja por uma progressão de X mais rápida do que a de M. 

Logo, a elasticidade de X com relação a PX e a elasticidade de M com 
relação a PM devem ser tais que X / M aumenta mais rápido do que  
PX / PM abaixa. Isso significa que a elasticidade de X / M com relação a PX / PM   
deve ser superior a 1 (elástica). Trata-se da hipótese de perfeita elasticidade da 
oferta de bens e serviços, tanto interna, quanto externa, às variações da 
demanda. 
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TEOREMA DAS ELASTICIDADES CRÍTICAS 

1ª condição de Marshall-Lerner 2ª condição de Marshall-Lerner 

O balanço de transações correntes se 
reequilibra após desvalorização 
cambial se a soma em valor absoluto 
das elasticidades-preço das 
exportações e das importações for 
superior a 1: (ε X + ε M) > 1 

A soma das elasticidades-preço das 
importações e das exportações deve 
ser tanto mais superior a 1 quanto 
mais o déficit inicial for significativo: 
 (ε X + ε M) > 1 dependendo de  
ε M ([M – X] / X) 

  As chamadas condições de Marshall-Lerner tentam sugerir o nível 
mínimo de elasticidades que asseguram o reequilíbrio externo. Na verdade, é 
uma empolada confissão de ignorância por parte dos economistas teóricos. 
Honestamente, não se sabe a priori se uma desvalorização cambial 
restabelecerá o equilíbrio externo. Isto dependerá de estudos empíricos, caso-
a-caso. As condições que tornam uma desvalorização bem sucedida são 
fenômenos empíricos. 

Uma outra possível situação é a das demandas domésticas e externas 
inelásticas, no curto prazo. Nesse caso, o balanço comercial sempre piora, 
após uma desvalorização cambial. A curva em J representa, num gráfico, sob 
forma da letra jota, o aparecimento ou acentuação do déficit, durante um certo 
tempo, seguido de uma diminuição progressiva do déficit. O retorno ao 
equilíbrio externo, mesmo quando teoricamente assegurado (pelas condições 
Marshall-Lerner), pode exigir um prazo importante. O efeito termos-de-troca é 
imediato, o efeito competitividade toma algum tempo a mais. 

 Muitas vezes o enfoque das elasticidades é relacionado à noção de taxa 
de câmbio de equilíbrio – a taxa que equilibraria o mercado de câmbio. Esta é 
uma idéia muito disseminada, embora Joan Robinson (1903-1983) tenha 
alertado para a imprecisão dessa taxa de equilíbrioxvi: 

“A noção da taxa de câmbio de equilíbrio é uma quimera. A taxa de 
câmbio, a taxa de juros, o nível da demanda efetiva e o nível de salário 
monetário interagem uns sobre os outros como as bolas na tigela de 
Marshall, e nenhum deles está determinado antes que todo o resto 
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também o esteja. (Uma bola adicional na tigela é representada pela 
expectativa quanto ao curso futuro da taxa de câmbio)”. 

As principais razões que podem limitar a eficácia de uma 
desvalorização cambial são: 

1. rigidez da demanda interna e da demanda estrangeira: devido à 
crescente abertura externa, as economias aumentam a dependência mútua 
de fornecimentos, o que atenua a elasticidade-preço da demanda. Assim, a 
curto prazo, o país não dispõe de substitutos e continua a importar a 
mesma quantidade, mesmo se uma desvalorização cambial encarece a 
fatura: há inelasticidade-preço a curto prazo. Também ao lado da 
competitividade-preço, há uma competitividade-estrutural que torna um 
produto diferenciado, independentemente de seu preço, pelo menos a curto 
prazo. 

2. rigidez da oferta e comportamentos da margem de lucro: quando a 
desvalorização começa a influenciar a demanda interna e externa, isto não 
modifica os fluxos comerciais, se a oferta possui condições de responder à 
demanda. Mas se não há capacidade produtiva ociosa, nos setores 
exportadores, as pressões da demanda suplementar provocarão o aumento 
das margens de lucro, anulando o ganho da competitividade-preço, 
provocado pela desvalorização. 

3. fatores políticos: pode ocorrer a anulação da eficácia da desvalorização 
pelas represálias dos parceiros comerciais. Adotam medidas de retaliação 
para limitar importações provenientes do país que desvalorizou a sua 
moeda. Se também desvalorizarem, a “guerra de desvalorizações” pode 
provocar uma perda geral. Por isso mesmo, os acordos internacionais só 
permitem desvalorização supervisionada, acompanhada de medidas 
internas – redução de demanda agregada e/ou do déficit fiscal –, para 
remediar o desequilíbrio. Vimos que a capacidade de defesa da nova 
cotação oficial contra ataques especulativos depende do nível das reservas 
cambiais, avaliado em termos de despesas que o passivo externo do país 
em questão irá gerar num dado horizonte de tempo. É uma margem de 
segurança. 

- Qual é a diferença chave entre essa abordagem das elasticidades e a 
citada abordagem da absorção? 

- A primeira defende a idéia de que o ajustamento do balanço de pagamentos 
não tem que implicar, necessariamente, contração da renda nacional, ou 
seja, recessão econômica. A segunda deduz de uma identidade contábil a 
idéia de que, para melhorar o desempenho do balanço de transações 
correntes, o país necessita reduzir a absorção relativamente à renda. 

- O que é, precisamente, a absorção? 

- A absorção (A) é a parte da renda nacional (RN) que é absorvida pelos 
gastos internos: A = C + I + G. Se o produto interno bruto é  
PIB = RN - RLrm, na qual RLrm é a renda líquida recebida do resto do 
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mundo, RN = C + I + G + X - M + RLrm. Logo, RN = A + BTC e  
BTC = RN – A.   

Se há superávit no balanço de transações correntes (BTC > 0), a 
absorção está menor do que a renda nacional (A < RN), então a chamada 
“poupança nacional” está positiva, com o país demonstrando capacidade de 
financiamento. Se há déficit no balanço de transações correntes (BTC < 0), a 
absorção está maior do que a renda nacional (A > RN), o país tem 
necessidade de financiamento, ou seja, usa “poupança externa”, para gastar 
mais do que sua renda. 

Podemos continuar a manipulação das contas nacionais, definindo:  
RN = C + S + Tl onde S é poupança e Tl são os impostos líquidos de 
subvenção. Substituindo, BTC = RN - A = C + S + Tl - C - I - G . 

∴BTC = (S - I) + (Tl - G). 

A dedução do enfoque pela absorção é que o déficit do balanço de 
transações correntes (BTC < 0) é um efeito do excesso do investimento privado 
sobre a poupança privada ( [S - I] < 0 ) e/ou do déficit fiscal ( [Tl - G] < 0 ). Em 
outras palavras, o excesso de gastos (ou insuficiência de poupança), 
correspondente ao déficit externo, é devido às escolhas privadas e/ou à política 
fiscal. 

Pior, coeteris paribus (RN dada ou pleno emprego), os seguidores dessa 
abordagem deduzem que uma política fiscal expansionista (via déficit fiscal) 
provoca um déficit do balanço de transações correntes. Vice-versa, uma 
política fiscal restritiva (com superávit fiscal) resulta em superávit do balanço de 
transações correntes.  

Uma expansão dos gastos públicos  produz, numa economia fechada, 
segundo os economistas liberais, um efeito deslocamento (crowding-out) de 
algum outro componente dos gastos – por exemplo, declínio do investimento 
privado – e anula o impacto sobre a demanda agregada. Numa economia 
aberta, supondo pleno emprego (Ys dada) como estado normal da economia, o 
aumento de gastos públicos (ΔG) não só provoca a redução de outras formas 
de gastos – privados (∇[C + I]) – como também das exportações líquidas  
(∇[X – M]). Isto porque há aumento da demanda por moeda (Δ[m d – m s]), 
dos juros (Δ[i – i*]), atração de capital estrangeiro (ΔK e) e apreciação da 
moeda nacional (∇e). 

A mensagem básica enfatizada é que a redução da absorção, 
principalmente através do corte dos gastos governamentais (∇G), é condição 
necessária, para melhorar a conta corrente do balanço de pagamentos. A 
queda no produto (∇PIB), acompanhada de aumento do desemprego (∇ N), é, 
geralmente, o primeiro resultado das medidas tomadas para essa redução. 

- Mas esse enfoque da absorção propõe a recessão como terapia universal?! 

- Sim, a partir da transformação de uma identidade ex-post – uma mera 
correlação contábil – em uma relação causal. Não tem fundamento 
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científico a proposição de que a redução da absorção (gastos internos) é a 
única condição para a melhoria do balanço de transações correntes. Mas os 
economistas seguidores do receituário do FMI têm provocado graves 
recessões com ela... 

- Como você descobre se alguém é economista? 

- Pergunte: “qual é a diferença entre ignorância e indiferença”? Se o suspeito 
responder: “Não sei e não me importo”, esteja certo que é um economista. 
Agora, a única questão é para que ele serve... 

- Se um economista e um técnico do FMI estivessem se afogando e você 
pudesse somente salvar um deles, o que você faria? 

- Não sei, talvez fosse tomar um café ou ler um jornal. Aliás, os tubarões não 
atacam os economistas... 

- Por quê? 

- Cortesia corporativa. 

- Quanto à abordagem do balanço de pagamentos pelos movimentos de 
capital, o que você tem a dizer? 

- A decisão de aplicação de capital envolve a comparação de rentabilidade (e 
do prêmio de liquidez) entre ter preferência pela liquidez (entesouramento), 
fazer investimentos diretos imobiliários ou na atividade produtiva, e/ou fazer 
aplicações financeiras. Na avaliação do custo de oportunidade, é crucial 
considerar a taxa de juros. Essa abordagem sugere analisar a conta de 
capital – contabiliza a diferença entre entrada e saída de capitais –, 
considerando a diferença entre a taxa de juros interna e a taxa de juros 
externa, e levando em conta a incidência dos movimentos de capital sobre a 
taxa de câmbio. 

Por exemplo, se a taxa de juros brasileira  é superior à taxa de juros 
americana ( i > i*), ela é um estímulo à entrada de capitais estrangeiros no 
país. Para efetuar as aplicações domésticas, os capitais externos devem ser 
convertidos na moeda nacional. Haverá uma demanda excedente de moeda 
nacional no mercado de câmbio, o que provocará sua apreciação – a baixa da 
taxa cambial (∇e): pagar-se-á menos R$ por US$ 1,00. A amplitude da 
apreciação dependerá do grau de mobilidade dos capitais e do regime cambial.  

O investidor leva em conta o comportamento da taxa de câmbio entre o 
momento de entrada e o de saída do seu capital do país. Uma apreciação da 
moeda nacional apenas inibirá o investidor estrangeiro se ele achar que tal 
apreciação necessariamente será revertida no futuro. Caso o investidor ache 
que a apreciação continuará pelo tempo da sua aplicação, ele espera ganhar 
pelos juros e pela apreciação cambial. 

- Quais seriam as expectativas de investidores racionais com relação à 
apreciação da taxa de câmbio decorrente da elevação da taxa de juros 
interna?  
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- Normalmente, antecipam a possível depreciação futura e consideram o 
diferencial de taxas de juros, para avaliar a vantagem líquida das aplicações 
financeiras, tendo em conta o rebatimento sobre o câmbio no repatriamento. 

- Não é a fórmula do cupom cambial? 

- Sim, BCA = k( i - i* - ê ),  na qual k é um coeficiente positivo indicador da 
elasticidade de movimentos de capitais com relação ao diferencial de juros 
e ê, a variação esperada da taxa de câmbio. 

Com a entrada ou a saída líquida de capitais são possíveis as 
seguintes situações: 

1. se ê < 0 (baixa antecipada de e), a tendência de ê é negativa, ou seja, de 
apreciação da moeda nacional; logo, aumenta a rentabilidade antecipada 
em dólares (o cupom cambial), se o capital estrangeiro sair durante essa 
apreciação. 

2. se ê > 0 (alta antecipada de e), a depreciação da moeda (real)  
diminui a rentabilidade das aplicações estrangeiras no país (sem hedge 
cambial), se o capital estrangeiro sair durante essa depreciação. 

- Finalmente, o que é mais interessante saber a respeito da abordagem 
monetária do balanço de pagamentos? 

- A idéia central dessa abordagem monetária é que os problemas do 
balanço de pagamentos são fenômenos, essencialmente, monetários. Um 
desequilíbrio implica em perdas ou ganhos de reservas internacionais 
levaria à uma ruptura do suposto equilíbrio monetário interno, em termos da 
oferta e da demanda por moeda. Isto por causa do impacto monetário do 
balanço de pagamentos. 

- Qual é a diferença em termos de impacto monetário entre o regime de 
câmbio fixo e o regime de câmbio flutuante?  

- No primeiro, há variações das reservas cambiais devido à reação 
governamental aos movimentos do mercado de câmbio. No regime de 
câmbio flexível, essas reservas são invariáveis. Portanto, a massa 
monetária (m s) varia, no regime de câmbio fixo, e fica estável, no regime de 
câmbio flexível. Neste, a política monetária, via taxa de juros, tem a 
obrigação de defender uma paridade estável. No outro regime cambial, a 
taxa de câmbio é exógena e a oferta de moeda, endógena. 

“O enfoque [monetário] aplica-se a situações de taxa de câmbio fixa ou 
administrada. Quando a taxa de câmbio flutua, livremente – o que 
implica um balanço de pagamentos nulo por hipótese – o enfoque se 
torna a teoria monetária da determinação da taxa de câmbio”xvii . 

- Qual é a implicação dessa abordagem monetária para a política 
econômica? 
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- Se o déficit no balanço de pagamentos representa um excesso de criação 
de crédito relativamente à variação na demanda por moeda, o único modo 
de resolver o problema, para os economistas ortodoxos, é limitar, 
quantitativamente, a criação do crédito doméstico. É a base do receituário 
do FMI. Na verdade, o programa de ajustamento, associado aos 
“empréstimos de alta condicionalidade” do FMI, apóia-se nas noções 
estabelecidas pelas abordagens monetária e da absorção. O FMI é acusado 
de praticar uma política de superdosagem (overkill) ao estabelecer uma 
previsão de inflação baixa, que acarreta uma política fortemente 
deflacionária com perdas sociais desnecessárias. 

- Overkill ou over-dose? Para mim já basta... Por que Deus criou os 
economistas? 

- Para os previsores do tempo parecerem, relativamente, bons. 

 

RESUMO: 

1. O que é o mercado de câmbio? É o mercado constituído por uma rede 
mundial de telecomunicações entre os bancos e os intermediários 
especializados (corretores), através da qual a oferta e a demanda de divisas 
se confrontam. A troca de bens e serviços e o movimento de capitais entre 
nações criam ofertas e demandas para cada uma das divisas conversíveis. 
As relações comerciais e financeiras entre países emissores de distintas 
moedas exigem operações de conversão entre  as moedas. 

2. Quais são os conceitos e as definições da taxa de câmbio? A taxa de 
câmbio (nominal) é o preço pelo qual, em um dado momento, uma moeda 
se troca por uma outra. A taxa de câmbio fixa é definida por uma nação, 
quando ancora, unilateralmente, o valor de sua moeda nacional ao da 
moeda de outra nação. O regime de câmbio flexível significa que as 
flutuações na demanda e oferta da moeda são acomodadas pelas variações 
da taxa de câmbio, ou seja, não há comprometimento prévio da autoridade 
monetária em apoiar uma certa taxa de câmbio. A taxa de câmbio real 
corresponde ao relativo de preços entre os produtos estrangeiros e os 
nacionais. A taxa de câmbio efetiva de uma moeda é uma média de taxas 
de câmbio bilaterais dessa moeda, ponderada pelo peso relativo de cada 
país estrangeiro no comércio exterior do país considerado. 

3. Como cobrir o risco do câmbio? A necessidade de reduzir a incerteza 
estimula o uso de derivativos. Eles são instrumentos financeiros sem valor 
próprio: derivam seu valor de algum outro ativo. Propiciam fazer hedge 
cambial: a tomada de posição em mercado futuro oposta à posição 
assumida no mercado à vista, para minimizar o risco de perda financeira 
decorrente de alteração de cotações adversa. Há duas modalidades de 
derivativos: como contratos a termo (bancários ou em bolsa de futuros) – 
contratos de entregas futuras a preços especificados – e como opções – 
contratos que fornecem a um contratante a oportunidade, mas não a 
obrigação, de comprar ou vender para o outro a um preço prefixado. 
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4. Quais são os fatores determinantes da taxa de câmbio e do balanço de 
pagamentos? Constituem um conjunto de fatores que condicionam os 
diferentes fluxos de intercâmbio entre o país e o resto do mundo. 
Analisamos os fundamentos determinantes da taxa de câmbio de acordo 
com o tempo, isto é, em termos de fatores determinantes a curto (a 
paridade das taxas de juros), médio (a troca de bens e serviços) e longo 
prazo (a paridade do poder de compra). Depois, tratamos das abordagens 
baseadas nas expectativas dos participantes do mercado de câmbio e na 
política cambial. Apresentamos três abordagens ortodoxas, para a 
determinação da taxa de câmbio: a abordagem monetária, o modelo de 
ultrapassagem e a abordagem de portfólio 

5. O que é um “ataque especulativo”? Qual é a diferença para a “bolha 
especulativa”? O ataque especulativo à paridade cambial surge do 
abrupto aumento das decisões privadas de venda da moeda doméstica e 
dos ativos nela denominados e/ou da tentativa de manter-se “comprado” ou 
“credor” na divisa estrangeira hegemônica. O fenômeno de ataque 
especulativo, em um contexto de regime de câmbio administrado, é, 
meramente, um caso especial de formação de bolha especulativa, típico 
do regime de câmbio flexível. Ambos regimes cambiais contemplam 
comportamentos miméticos dos investidores. No último, eles geram surtos 
de efetiva sobre-apreciação ou depreciação cambial. No primeiro, surtos de 
pressões especulativas sobre a paridade cambial vigente. 

6. Quais são as abordagens econômicas do balanço de pagamentos? 
Mostramos as quatro abordagens mais conhecidas dos fatores 
determinantes do balanço de pagamentos: a abordagem das 
elasticidades analisa o impacto que uma mudança nos preços relativos 
tem sobre o balanço comercial; a abordagem pela absorção coloca ênfase 
no balanço de transações correntes; a abordagem pelos movimentos de 
capital enfatiza o balanço da conta capital; a abordagem monetária 
destaca os impactos monetários das variações das reservas internacionais. 

 

PERGUNTA E RESPOSTA: 

1. Quantos estudantes de doutorado, em Economia, são necessários para 
trocar uma lâmpada? 

 Eu estou justamente escrevendo minha tese sobre este tópico; eu terei uma 
resposta, para você, daqui a cinco anos. 
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Fluxograma 1 

A lógica do equilíbrio automático 
AJUSTAMENTO COM TAXA DE CÂMBIO FIXA 

 

 DÉFICIT NAS  
TRANSAÇÕES 
CORRENTES 

 

   

 SAÍDA DE MOEDA  

   

 REDUÇÃO DA  

MASSA MONETÁRIA 

 

   

 BAIXA DOS  

PREÇOS INTERNOS 

 

   

 GANHO DE 
COMPETITIVIDADE NO 

PREÇO 

 

   

 REEQUILÍBRIO DAS 
TRANSAÇÕES 
CORRENTES 

 

 

Fonte: HELLIER, Joël. Macroeconomie Ouverte. Paris, PUF, 1994.
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Fluxograma 2 
A lógica do equilíbrio automático 

AJUSTAMENTO COM TAXA DE CÂMBIO FLEXÍVEL 
 

 
DÉFICIT NAS  

TRANSAÇÕES 
CORRENTES 

 

   

 
OFERTA LÍQUIDA DE 

MOEDA NACIONAL NO 
MERCADO DE CÂMBIO 

 

   

 
DEPRECIAÇÃO DA 
MOEDA NACIONAL 

 

   

 
MELHORIA DA 

COMPETITIVIDADE-
PREÇO DO PAÍS 

 

   

 
REEQUILÍBRIO DAS 

TRANSAÇÕES 
CORRENTES 

 

 
Fonte: HELLIER, Joël. Macroeconomie Ouverte. Paris, PUF, 1994.
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Fluxograma 3 
MECANISMO DE EQUILÍBRIO COM CÂMBIO FIXO  

 

 impacto monetário do 
superávit do  

balanço de pagamentos 

 

   

 aumento dos  
encaixes monetários 

dos agentes 
econômicos 

 

   

elevação da demanda  
dos produtos nacionais 

 elevação da demanda de 
produtos estrangeiros 
(com preços estáveis) 

   

  déficit do  
balanço de pagamentos 

(saída de reservas) 

   

a demanda se desvia 
dos produtos nacionais 
enquanto seus preços 
estão superiores aos 

dos estrangeiros 

 até que a baixa de 
reservas tenha 

compensado o aumento 
da moeda interna  
(novo equilíbrio) 

 

Fonte: HELLIER, Joël. Macroeconomie Ouverte. Paris, PUF, 1994.
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Fluxograma 4 

MECANISMO DE EQUILÍBRIO COM CÂMBIO FLEXÍVEL  
 

 impacto monetário do 
superávit do  

balanço de pagamentos 

 

   

 aumento da  
massa monetária 

 

   

 aumento dos  
encaixes monetários 

dos agentes 

 

   

elevação da demanda  
dos produtos nacionais 

 elevação da demanda 
dos produtos 
estrangeiros 

   

elevação dos preços 
dos produtos nacionais 

 demanda de divisas 
estrangeiras no 

mercado de câmbio 

   

  apreciação da moeda 
estrangeira 

   

 elevação dos preços 
dos produtos 
estrangeiros 

revalorização das 
reservas cambiais 

   

até que a elevação dos preços tenha absorvido a demanda suplementar 
ligada à alta da massa monetária (novo equilíbrio) 

Fonte: HELLIER, Joël. Macroeconomie Ouverte. Paris, PUF, 1994.
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LEITURA ADICIONAL RECOMENDADA: 

 

GÉNÉREUX, Jacques. Macroécomie ouverte. Paris, Hachette, 1996. 

COMENTÁRIO: De maneira didática, trata do mercado de câmbio, do balanço 
de pagamentos, do modelo IS-LM-BP e das políticas monetária e fiscal em 
economia aberta. 

ZINI JR. , Álvaro. A taxa de câmbio e a política cambial no Brasil, São Paulo, 
EDUSP, 1995. Capítulo 2 (Modelos de ajustamento do setor externo e taxa de 
câmbio). 

COMENTÁRIO: Examina sete modelos disponíveis de ajuste externo, 
sublinhando as implicações de cada um. O texto foi escrito numa linguagem 
clara e precisa, mantendo-se o rigor no uso dos conceitos. 

VASCONCELOS, Marcos R.. Instabilidade e especulação em mercados 
cambiais. Campinas, Tese de Doutoramento pelo IE-UNICAMP, 1998. 

COMENTÁRIO: Apresenta as interpretações ortodoxas (“tradicional” e 
“reciclada”) e heterodoxas das bolhas e dos ataques especulativos. As 
primeiras interpretações usam uma metodologia abstrato-dedutiva 
(macrofundamentos para o equilíbrio da taxa de câmbio a longo prazo), as 
últimas, histórico-indutiva (microfundamentos para a instabilidade de curto 
prazo). Faz também uma análise institucionalista do mercado de câmbio 
contemporâneo. 

 

FONTES DE INFORMAÇÕES NA INTERNET: 

 

Sobre o mercado de câmbio e o balanço de pagamentos: 

Banco Central do Brasil – BCB: www.bcb.gov.br 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: www.ipea.gov.br 
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