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Resumo
Buscando compreender os movimentos de crescimento econômico dos países, o

debate acerca dos regimes cambiais ganha importância, visto que o câmbio é uma
variável que afeta os mais diversos preços da economia. Após verificar o funcionamento

dos principais regimes cambiais parte–se para um debate contrapondo os tipos de
regimes cambiais mais utilizados, o regime de câmbio fixo e o regime de câmbio

flutuante. Ao analisar a teoria econômica acerca destes dois regimes viu–se que os
regimes de câmbio fixo apesar de indicarem uma maior estabilidade tem um custo

elevado de manutenção. Já os regimes de câmbio flexível permitem ao país sobretudo

nesta nova dinâmica econômica mundial com uma maior mobilidade de capitais atender
as necessidades internas do país ao mesmo tempo que esta flexibilidade garante uma

maior segurança frente aos possíveis choques externos. No debate acerca do nível de

câmbio e crescimento econômico percebeu – se que apesar da desvalorização cambial

favorecer o setor exportador sobretudo dos países que possuem uma pauta exportadora
baseada em maior parte de commodities, uma valorização cambial ajuda no combate à
inflação bem como na importação de bens de capital.

Palavras-chave: regimes cambiais, estabilidade, flexibilidade taxa de câmbio, doença
holandesa, crescimento econômico, inflação, exportação, importação.
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Introdução

A taxa de câmbio – preço de uma moeda estrangeira medido em unidade ou

frações da moeda nacional, é um dos mais importantes preços da economia, sendo o seu
nível fundamental para o processo de desenvolvimento econômico. De acordo com
Toneto et al (2013, p.3):

A taxa de câmbio é um dos principais preços relativos da economia com
influência direta no desempenho macroeconômico do país e na composição
de sua estrutura produtiva. É uma variável extremamente complexa pois se
relaciona tanto com o mercado de bens e serviços como com o mercado de
ativos.

Desse modo, observa-se que a taxa de câmbio é importante, pois esta tem efeitos

diretos e indiretos em quase todos os aspectos de uma economia, como por exemplo as
importações, fluxo de capital, acesso a bens e cultura, inovação tecnológica entre outros.

A taxa de câmbio tem efeitos sobre a competitividade externa de um país, ou

seja, é um mecanismo utilizado sobretudo pelas economias em desenvolvimento e
exportadoras de commodities como forma de baratear seus produtos, os tornando
competitivos. Além disso, a taxa de câmbio afeta o nível de preços e por consequência
também tem impacto na inflação, afeta o balanço de pagamentos, dívida externa, padrão

de consumo da população, acesso a bens de capital entre outros. Sobre o impacto da
taxa de câmbio nos preços e seus efeitos redistributivos Toneto et al (2013, p.4) nos diz
que

(...) taxa de câmbio também influencia o comportamento dos preços, tanto
em função dos custos dos produtos importados como pela maior atratividade
para venda de produtos nacionais no exterior. A influência sobre o nível geral
de preços e os produtos importados, gera importantes impactos
redistributivos com influência direta no poder aquisitivo dos consumidores e
nas margens de lucro das empresas.

Fica evidente que o nível de câmbio, ou o valor do câmbio é de extrema

importância, porém para chegar a qualquer nível de câmbio, é necessário antes escolher
qual regime cambial o país irá adotar.

Os regimes cambiais se desdobram em diferentes formas dentro de três grupos,

os regimes fixos, intermediários e os flutuantes. De maneira geral, o regime cambial

fixo é quando o governo define qual será o nível da taxa de câmbio e tem o dever

institucional de manter tal nível. Já os regimes intermediários, são arranjos onde o
governo define metas para a taxa de câmbio, qual seria o nível desejado, mas não tem o
dever institucional de manter aquele nível de câmbio. Por fim, os regimes flutuantes,
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são regimes em que o mercado através dos movimentos de oferta e demanda de moeda

estrangeira determinará qual será a taxa de câmbio. Cada tipo de regime tem seus
pontos positivos e negativos e a economia como um todo reagirá de forma diferente a
cada um dos regimes.

Desse modo a escolha do regime cambial torna-se mais

complicado tendo que levar em conta as especificidades de cada país não sendo possível

simplesmente replicar o que fora feito em outras economias. Nas economias em
desenvolvimento tal escolha tem-se ainda mais importância visto as profundas
mudanças por quais passam. A partir do fim do acordo de Bretton Woods, a maior parte
das economias desenvolvidas e industrializadas passaram a adotar o regime de câmbio
flexível, mas até meados da década de 1990 as economias emergentes ainda
apresentavam o regime de câmbio fixo.

No Brasil, o regime cambial desde 1999 é o regime flexível, fazendo parte do

tripé-macroeconômico – regime de metas de inflação, metas fiscais e câmbio flutuante.
Assim sendo, sabendo a importância que a taxa de câmbio assume em uma economia,
assim como, sob quais regras estará submetida, este trabalho, visa analisar o

funcionamento dos diversos tipos de regimes cambias – focando nos regimes de câmbio

fixo e flutuante, suas características e principalmente os efeitos, tanto positivos como

negativo, na busca de responder qual o melhor tipo de regime cambial para o Brasil, e
se, possivelmente, um regime cambial livre é uma alternativa viável para a sua
economia.

Os principais argumentos que contrapõe os defensores destes regimes é que para

o câmbio fixo têm se a vantagem de uma estabilidade do câmbio, estabilidade esta que

suma importância para os países ainda em desenvolvimento visto as fragilidades
econômicas que tais países apresentam. Porém adotar um regime fixo têm se o custo da
perda de autonomia da política monetária pois agora ela não pode mais está voltado para
as necessidades internas do país, mas sim com o único objetivo de manter a paridade
cambial, assim sendo a taxa de juros assume importante papel nessa dinâmica.

Os autores que argumentam a favor do regime de câmbio flexível o fazem pois

acreditam que atualmente com maior integração econômica e um fluxo de capital cada

vez maior e que acontece cada vez mais rápido, manter um câmbio fixo não é mais um
caminho tão viável. O regime flexível como próprio nome já diz, traz como maior

benefício a sua flexibilidade, em seu estado puro, o câmbio irá se movimentar
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livremente em resposta ao movimento de oferta e demanda por moeda bem como os

movimentos de fluxo de capitais que estão sempre em busca de maiores retornos. Como

consequência este regime tem como ponto negativo uma possível volatilidade, que é
prejudicial sobretudo aos países menos desenvolvidos pois movimentos de profundas

desvalorizações ou valorização prejudicam entre outras coisas, importação, exportação,

acesso a diversos tipos de bens e inflação. Em países em desenvolvimento além do nível
do câmbio a estabilidade do mesmo também é importante.

Outro ponto a ser abordado é o fato de que a volatilidade da taxa de câmbio

também é importante para o crescimento econômico, ou seja, não é só somente o nível

ou valor da taxa de câmbio que causa implicação na economia, mas também a sua
variação. Uma situação de instabilidade cambial, leva aos agentes econômicos o
sentimento de incerteza acabando por prejudicar futuros investimentos.

Este trabalho tem por objetivo analisar como os diferentes regimes cambias

afetam uma economia assim como seus pontos positivos e negativos de forma a tentar
descobrir qual regime tende a favorecer um maior e sustentável crescimento econômico.

A hipótese apresentada é a de que um regime de câmbio flutuante é melhor para

um crescimento econômico dado as novas dinâmicas da economia mundial como um
intenso e cada vez maior da mobilidade de capitais, assim como uma não intervenção do
governo tende a não gerar distorções que não refletem a realidade do nível de câmbio
bem como evitar arbitrariedades que possam ocorrer na determinação do nível câmbio
em um regime de câmbio fixo.

O capítulo um deste trabalho nos apresenta os principais tipos de regimes

cambiais e de maneira geral como funcionam. O segundo capítulo trata do debate entre

regimes cambiais fixo e flutuantes. Neste capítulo será aprofundado o funcionamento
destes dois regimes e como cada um impacta na economia buscando elucidar os pontos
positivos de negativos de ambos. Os capítulos três e quatro aborda os impactos
econômicos do nível de câmbio.

O capítulo três, foca em como as valorizações e desvalorizações cambias afetam

o nível de preço dos bens, exportações e importações além da inflação, é ainda nos
apresentado as teorias acerca do efeito conhecido como doença holandesa e pass
through.
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O quarto e último capítulo, traz uma análise gráfica e dados acerca de alguns

aspectos da economia tais quais inflação, taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real
efetiva além de dados referentes as importações dos bens de capital, intermediários e de
consumo. O objetivo deste capítulo é buscar nos dados evidencias que sugerem a
validades das teorias e argumentos apresentados no capítulo três.
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Capítulo 1: Tipologia dos Regimes Cambiais e Política Cambial

O presente capítulo tem por objetivo expor de maneira geral quais são, e como

funcionam os principais tipos de regimes cambiais. Os regimes cambiais se
apresentam de três formas principais, fixo (ou administrado), intermediário e
flutuante.

1.1.Regimes Cambiais
De acordo com Araújo (2009), regimes cambiais nada mais são, que um conjunto de

regras internacionais que determinaram como a taxa de câmbio irá se comportar. Para
Holland (1998), o regime cambial terá impacto nos mais diversos aspectos de uma

economia, entre eles: estabilidade econômica, comércio internacional, investimento

estrangeiro, instrumento para desenvolvimento econômico, afetará também as políticas
monetárias e fiscais entre outros. Percebe-se então a importância do câmbio

propriamente dito, e do regime sob o qual ele terá seus movimentos, podendo ser de

valorização, desvalorização ou constante. Os regimes cambiais se dividem em três

grupos principais: câmbio fixo; câmbio flutuante e os regimes intermediários. A escolha
sobre o tipo de regime que será adotado por muitas vezes é influenciada por questões,
políticas, sociais e econômicas, para além disso, alterações conjunturais e estruturais
econômicas que ocorrem no decorrer do tempo modificam a forma como o regime
cambial impacta a economia.

1.2.Regimes Cambiais Fixos ou Administrados
O regime de câmbio fixo é o arranjo em que o governo determina qual será a

taxa de câmbio, ou seja, de acordo com o que for determinado o governo atua
comprando ou vendendo divisas no mercado de moedas estrangeiras até que a taxa de

câmbio permaneça no nível estipulando. O mercado de câmbio em geral regulado e
fiscalizado pelo banco central ou outra autoridade monetária equivalente, este tem a

função de determinar quais agentes estão possibilitados a atuar neste mercado, entre
eles, bancos comercias e agências de turismo, bem como compreender as operações de

compra e venda de moeda estrangeira. O banco central está autorizado a atuar
diretamente no mercado de câmbio, comprando e vendendo moeda estrangeira de forma
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ocasional e limitada, sendo a forma mais utilizada os leilões de compra e venda de

moeda estrangeira utilizando a própria reserva cambial, com objetivo de suavizar
movimentos bruscos da taxa de câmbio, minimizando os possíveis efeitos negativos ou

de forma a beneficiar algum setor da economia. Dessa forma, se o banco central tem por
objetivo reduzir o valor de uma determinada moeda, ele atua no mercado de câmbio

vendendo esta moeda, ou seja, cria oferta. Se o objetivo for aumentar o valor de uma
determinada moeda o banco central atua de modo a criar demanda, comprando moeda.

Pastore e Pinotti (2000) argumentam que alguns dos motivos que levam os

países a adotar o regime de câmbio fixo são: baixa credibilidade na política econômica e
inflações altas que se mantém por um período de tempo relativamente longo. O regime

de câmbio fixo se desdobra em três formas: 1) união monetária; 2) dolarização; e 3)
currency board.

A união monetária é um caso extremo de um regime cambial fixo. De acordo

com Araújo (2009), as uniões monetárias são a junção de diversos países, formando
assim um bloco, onde utilizaram uma moeda comum para efetuar todas as transações,

além de ser uma unidade de medida e reserva de valor, percebe-se que todas as três
características de uma moeda permanecem presente nessa nova moeda comum. Para
além disso, é adotado apenas um banco central para todos os países participantes do
bloco.

Para que a união monetária seja bem-sucedida, Frankel (2003) apud Gomes

(2009), ressalta que é necessária uma prévia e grande integração econômica entre os
países membros, além de buscarem resultados comuns na política econômica. Isso se

faz necessário, pois a partir de tal união todos os países membros passam a seguir as
diretrizes da mesma autoridade monetária. Outro aspecto importante da união monetária
é a livre mobilidade do fator trabalho, pois assim, em períodos de recessão não se faz

necessário uma intervenção de expansão monetária nem depreciação cambial como

forma de estimulo econômico. De Conti (2007) nos mostra que este caso de câmbio fixo
pode levar a perda da autonomia sobre a política monetária dos países integrantes da

união visto que este regime estabelece um banco central para todos os países

participantes. Para além disso os países deixam de emitir moeda livremente o que mina
seu poder de senhoriagem bem como sua função de emprestador de última instância.
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A segunda forma que se pode ocorrer o câmbio fixo é através da dolarização1

que de acordo com De Conti (2007) é a substituição completa da moeda nacional pelo

dólar, ou seja, o país deixa de emitir moeda local o dólar passa a funcionar como moeda
local aceita para todo e qualquer tipo de transação. Tem três objetivos principais, sendo

eles: eliminação de ataques especulativos, estabilidade de preços e por último a busca
por uma redução na taxa de juros interna, tal qual um barateamento no custo do crédito
externo. Neste tipo de regime o país não tem mais nenhuma autonomia monetária.

Neste regime ainda se faz necessário uma alta interação comercial entre a

economia doméstica e aquela à qual se escolheu adotar tal moeda, porém Gomes (2009)

nos diz que diferente da união monetária a dolarização visa principalmente o ajuste de
aspectos econômicos interno, tais quais: eliminação do risco de desvalorização cambial
frente a moeda escolhida como substituta; estabilidade de preços; redução da taxa de

juros interna e ganho de confiança pelos credores externos. Para além disso, este regime

garante uma melhor condição de acesso ao financiamento externo. Este modo de
câmbio fixo também tem grande impacto na inflação, visto que o efeito pass-through2

da desvalorização cambial é maior nos países emergentes, a estabilidade cambial tornase um instrumento imprescindível no combate à inflação.

O currency board tem como principal característica ser um sinalizador de

credibilidade aos mercados, através de regras rígidas, dando previsibilidade e garantia
de conversibilidade. Como Gomes (2009) nos apresenta, este regime se assemelha

bastante à dolarização, porém com a diferença crucial de que não há uma substituição

monetária total, ou seja, o país continuará usando sua própria moeda e não o dólar.
Porém, a autoridade monetária se compromete institucionalmente a converter a moeda

em um outro ativo liquido, de aceitação internacional, sendo quase sempre uma moeda

forte. Pastore e Pinotti (2000) nos exemplifica que, a autoridade monetária só irá emitir
moeda local se anteriormente comprar moeda de um outro país, que seria neste caso, um
lastro, a uma taxa de câmbio fixa além de garantir uma taxa de conversibilidade fixa.
1.3. Regimes Cambiais Flutuantes
1

Apesar do nome dado ao regime ser “dolarização”, o processo de substituição da moeda nacional pela
estrangeira, não precisa ser necessariamente o dólar que geralmente é o mais usado, pode ser qualquer
outra moeda estrangeira que a autoridade monetária julgar adequada.
Na seção 3.4 será explicado o que é o pass – throug, como funciona e como influencia os preços de uma
economia.
2
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Já a taxa de câmbio flutuante, é o regime em que o mercado através do

mecanismo de oferta e demanda de moeda estrangeira determina os valores da taxa de
câmbio. A oferta e demanda de câmbio, funciona como em qualquer outro tipo de bem.
Se a oferta de uma determinada moeda for maior que sua demanda, o preço desta moeda

tende a cair. Inversamente, quando a demanda é maior que a oferta o preço desta tende a
subir.

Neste regime, assim como De Conti (2007) nos apresenta, o objetivo é auto

regulação, sendo assim, o câmbio passa ser o instrumento que irá garantir o ajuste e
equilíbrio do balanço de pagamentos. Este modelo de regime cambial proporciona a

autoridade monetária uma autonomia na condução de sua política monetária, pois agora
não há mais nenhum compromisso em manter a taxa de câmbio em determinado

patamar. Assim sendo, como Pastore e Pinotti (2000) complementa, neste tipo de
regime o banco central está livre para usar a taxa de juros com o intuito de buscar o

equilíbrio de preços. Para além disso, o equilíbrio de oferta e demanda de divisas

decorrente do movimento da taxa de câmbio acaba por equilibrar também o balanço de
pagamentos, dessa forma, a economia interna estará mais protegida de crises cambiais
internacionais bem como de possíveis ataques especulativos.

O equilíbrio do balanço de pagamentos ocorre de acordo com Carvalho et al (2007)

e como dito anteriormente, através dos movimentos de valorização ou de desvalorização
da taxa de câmbio, neste regime os câmbio é influenciado exclusivamente pelas forças

de mercado, oferta e demanda, ou seja, tendo um nível de câmbio e se por algum

motivo, possa haver uma variação na demanda por moeda ocorrida por um diminuição
das taxas de importação por exemplo, isso levará a um novo nível de câmbio, que nesse

caso estará mais desvalorizado devido ao aumento da demanda para um mesmo nível de
oferta de moeda. Assim sendo, neste regime não há desequilíbrio do balanço de
pagamentos, ele é apenas temporário seguindo para a nova taxa de câmbio.

O nível de câmbio afeta diretamente as exportações e importações, um nível de

câmbio mais valorizado, ou seja, quando se necessita menos reais (R$) para se comprar

qualquer outra moeda, as importações são favorecidas pois agora o produto importado
está mais barato em termos de moeda nacional, contrariamente, uma moeda mais

desvalorizada, ou seja, quando necessita de mais reais (R$) para adquirir qualquer outra
moeda, favorece a exportação pois agora os produtos nacionais estão mais baratos para
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o importador em termos de moeda estrangeira e a importação é prejudicada pois o
produto importado encareceu em termos de moeda nacional (Ibid). Porém, para

economias emergentes a livre flutuação da taxa de câmbio também apresenta riscos,
isso ocorre, pois, a livre flutuação do câmbio está diretamente ligada à volatilidade

cambial. Assim como Gomes (2009) nos apresenta, economias emergentes não possuem
moedas conversíveis internacionalmente e déficits recorrentes em transações correntes

fazem com que a taxa de câmbio se eleve, ou seja, ocorre uma desvalorização da moeda
doméstica, o que acaba por prejudicar as importações, sobretudo as de bens de capital,
prejudicando assim os investimentos em produção.

Como dito anteriormente na livre flutuação é o mercado através do mecanismo de

oferta e demanda de divisas, que irá determinar o nível da taxa de câmbio, desse modo o

papel a desempenhar pela taxa de câmbio é o ajuste externo, visto que neste regime, a
política monetária é autônoma e o ajuste interno ocorre através dela.
1.4.Regimes Cambiais Intermediários
Outro tipo de regime cambial que vale destacar são os regimes intermediários, que

tem por objetivo evitar o desalinhamento cambial. Uma sutil, mas importante diferença
entre o câmbio flutuante e os considerados regimes intermediários é a existência de
metas para o nível do câmbio. Já a diferença entre o regime fixo para o intermediário é a
não existência de um compromisso institucional exposto numa forma de lei para a
manutenção do câmbio em determinado patamar. Assim sendo, o regime cambial

intermediário pode ser definido como uma mescla entre os regimes fixo e os flutuantes
tentando combinar os pontos positivos dos dois, buscando uma menor volatilidade,
porém com alguma autonomia monetária.

O primeiro regime a ser tratado é o regime de flutuação administrada. A

flutuação administrada ou flutuação suja, ocorre pelo fato de que na livre flutuação há

possibilidade de volatilidade cambial, que quando excessiva provoca sérios problemas
como os expostos anteriormente. Neste tipo de regime, a autoridade monetária de forma

não declarada atua no mercado cambial suavizando os impactos de bruscas e repentinas

valorizações ou desvalorizações cambiais, não havendo também metas explicitas para a

intervenção. Dessa forma não há uma previsibilidade com o futuro do câmbio, não há
critérios definidos para a intervenção, ocorrendo de formas esporádicas e de acordo com
os interesses de momento.

De acordo com Gomes (2009) diversos autores apontam
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que a intervenção da autoridade monetária no mercado de câmbio, por vezes, vai além
do que suavizar a volatilidade cambial. Dessa forma, como a atuação da autoridade
monetária não acontece de forma clara seguindo regras preestabelecidas, o câmbio fica
vulnerável a especulações.

Outros tipos de regimes cambias intermediários são, o pegged e as bandas

cambias. Como dito, os regimes intermediários tentam mesclar os benefícios dos outros
dois grupos de regimes cambiais, e o regime do tipo pegged segue esse caminho.
Segundo De Conti (2007), o regime pegged se caracteriza por ser um regime de câmbio
fixo, porém, não existe nenhum compromisso institucional da autoridade monetária em

manter o nível do câmbio, podendo haver ajustes temporários. Os tipos mais comuns de

regimes pegged são o crawling peg (fixo rastejante), sendo um regime em que existe um
sistema de minidesvalorizações, sendo a taxa de câmbio nominal ajustada

periodicamente a partir de determinados indicadores, e têm-se também o adjustable peg
(fixo ajustável) onde a taxa nominal é fixa, porém o banco central tem a possibilidade e
autoridade de alterar a paridade cambial.

Têm – se ainda, as chamadas zonas – alvo, que de acordo com Carvalho et al

(2007), consiste em um intervalo para as flutuações cambiais, porém os limites não são
rígidos, e por vezes, tais limites para a flutuação, não são anunciados.

Outro tipo de regime intermediário são as bandas cambias, que têm como finalidade,

a estabilidade do câmbio e dos preços. As bandas cambiais é o sistema no qual o

governo determina um teto – nível máximo que a taxa de câmbio pode atingir, e um
piso – nível mínimo que a taxa de câmbio pode atingir, estando dentro deste intervalo a

taxa de câmbio pode variar livremente, porém ao ultrapassar o ponto máximo ou
mínimo do intervalo a autoridade monetária atua vendendo ou comprando divisas de
modo a fazer com que a taxa de câmbio retorne para dentro do intervalo estabelecido.
Gomes (2009) nos diz que será a amplitude da banda, ou seja, o intervalo determinado

pela autoridade monetária em que o câmbio pode flutuar, determinará o grau de
autonomia da política monetária, assim sendo, uma amplitude pequena determina uma
autonomia menor. Este tipo de regime, que mescla benefícios de uma flutuação cambial

com os de um câmbio fixo visa diminuir a volatilidade cambial, porém sem determinar

um patamar específico. No entanto, De Conti (2007) alerta que em muitos casos a
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autoridade monetária é incapaz de manter o câmbio dentro da banda estipulada,
deixando a economia vulnerável a ataques especulativos.

1.5.Política Cambial
Diversos autores apontam o câmbio e por consequência a política cambial como

instrumento chave para o crescimento econômico. Porém, como apresentado

anteriormente, há uma diversidade de regimes cambiais e todos possuem aspectos
positivos e negativos, além disso o mundo está cada vez mais globalizado e interligado,

assim sendo, a escolha de qual regime seguir não é tarefa simples, visto que os regimes

também devem estar alinhados com as características do país e com a conjuntura
econômica internacional.

Até 1973 o regime cambial dominante utilizado era o regime de câmbio fixo, porém

a partir desta data, com a falência do Sistema de Bretton Woods, a maiores economias a
época começara a abolir este tipo de regime cambial. No entanto esse processo não

ocorreu de maneira abrupta, como aponta Araújo (2009), no começo os países ainda
tentaram manter uma paridade fixa, porém, foram migrando para regimes mais

flexíveis, sobretudo os países mais desenvolvidos visto que a volatilidade do câmbio é
menor em economias já desenvolvidas. Assim sendo, o embate sobre quais regimes
adotar, foca na contraposição entre a flexibilidade dos regimes flutuantes contra, a

menor volatilidade do regime de câmbio fixo. Para Rossi (2015) a flexibilidade do

regime flutuante, quando em excesso, pode causar distorções danosas na economia,
assim sendo, cita quatro motivos para a adoção de uma política cambial mais ativa. Os 4
motivos: ciclo de preços das commodities; efeito denominado de doença holandesa;

falha do mercado financeiro; distorções causadas pelo mercado financeiro, serão
apresentados de forma mais profunda no capítulo 2, que trata do regime cambial
administrado.

Araújo (2009) a partir do trabalho de Williamson (2003) cita três abordagens

principais na escolha da política cambial. A primeira seria a abordagem da âncora
nominal, no qual o objetivo da política cambial é garantir a estabilidade de preços. A

segunda é a abordagem das metas reais, onde o câmbio tem papel importante no
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equilíbrio macroeconômico. Por último, tem – se a abordagem da estabilidade da taxa
de câmbio, pois a volatilidade cambial traz malefícios para toda a economia. Araújo

(2009) ressalta para o fato de que a escolha dos regimes cambiais é ainda mais
importante nos países em desenvolvimento devido as suas características econômicas
tais como, baixa credibilidade; menor acesso a mercados internacionais; maior repasse

do câmbio para inflação entre outros. Como são instáveis economicamente, têm mais
dificuldade de adotar regimes flutuantes. Porém Araújo (2009), ao estudar diversos

autores tais como: Gosh et al (1997); Klau (1998); Edwards (2001); Sérven (2002);
Williamson (2003), entre outros, conclui que não há uma relação empírica clara entre os

tipos de regime cambial e crescimento. Os estudos analisados (ver figura 1), apontam

que os autores encontraram em qualquer um dos regimes escolhidos, maiores taxas de
crescimento bem como menores taxas de crescimento, depende apenas do autor a ser
lido.

Figura 1 - Regime Cambial e Crescimento Econômico
Regime de câmbio fixo

Regime de câmbio
intermediário
Regime de câmbio
flutuante

Maiores taxas de
crescimento

Mishkin (2000)
Aghion et al. (2006)
Huang e Malhotra
(2004)
Sérven (2002)
Dubas et al. (2005)
Beidas e Kandil (2005)

Maier (2005)
Joshi (2003)
Williamson (2003)
Edwards e Yeyati (2003)
Reinhart e Rogoff (2002)

Independente do
regime cambial ou
inconclusivo
Fonte: Adaptado de (ARAÚJO, 2009).

Menores taxas de
crescimento

Inconclusivo

Levy-Yeyati e
Sturzenegger (2000)
Levy-Yeyati e
Sturzenegger (2001)
Edwards (2001)
Edwards e Magendzo
(2005)
Gosh et al. (1997)

Aghion et al. (2006)
Huang e Malhotra
(2004)
Sérven (2002)
Dubas et al. (2005)

Klau (1998).
Domaç et al. (2001)
Gosh et al. (1997)
Aloy e Nancy (2002)
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Capítulo 2: Regime Cambial Administrado e Regime Cambial Flutuante:
Vantagens e Desvantagens

Como já argumentado anteriormente, a escolha de qual regime cambial será

adotado não se constitui de maneira fácil, visto que, todos os tipos de regimes possuem
pontos positivos e negativos, além de ser uma variável econômica que irá nortear as
relações econômicas do país tanto interna como externamente. Neste capítulo, serão

analisados as vantagens e os custos de adotar o regime fixo na seção a seguir e na seção
2.2 serão apresentados os argumentos favoráveis e contra o regime cambial flutuante.
2.1. Regime Cambial Fixo: Vantagem e Desvantagens

De maneira simples, o regime de câmbio fixo é quando o governo fixa uma

determinada taxa de câmbio nominal, e essa taxa nominal é garantida pelo banco
central, que atua no mercado, influenciando os movimentos de oferta e demanda de
divisas para que aquela taxa antes determinada possa ser cumprida. Percebe – se então
que o sistema de câmbio fixo é baseado na premissa de que o banco central tem a
capacidade de intervenção bem como reservas internacionais suficiente para garantir o

funcionamento deste modelo. Neste regime a credibilidade do banco central frente ao
demais agentes econômicos também é importante para que este regime tenha êxito.

De acordo com Gomes (2009), neste regime cambial, o balanço de pagamentos

ganha ainda mais importância, pois agora o sucesso ou fracasso deste tipo de regime
está associado diretamente ao saldo do balanço de pagamentos. Déficits no balanço de

pagamentos sugerem que, a quantidade de divisas que saiu do país foi maior do que a
quantidade que entrou. Como neste caso o ajuste do balanço de pagamentos não poderá

se dar via variação cambial, o governo financiará esses déficits através de suas reservas

de moeda estrangeira. O problema ocorre porque as reservas de moedas estrangeiras são

finitas, desse modo, seguidos déficits no balanço de pagamentos comprometerá a
capacidade do governo em manter a taxa de câmbio no patamar previamente
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determinado. Assim sendo, neste tipo de regime de acordo com De Conti (2007), o
resultado do balanço de pagamentos é quem determinará a emissão de moeda, logo a

oferta de moeda fica condicionada ao fluxo de capitais. Portanto, para garantir a
conversibilidade e se proteger de choques externos, a autoridade monetária deverá

dispor de um grande volume de reservas. Percebe-se então, que neste regime há um
pequeno grau de liberdade na política monetária, onde a autoridade monetária atua

somente visando combater o descasamento entre oferta e demanda de moeda
estrangeira.

A escolha entre o regime cambial fixo e o regime cambial flutuante é centrado no

trade-off entre, credibilidade/estabilidade e flexibilidade. Rossi (2015) defende uma

política cambial mais ativa, que significa uma intervenção da autoridade monetária no

câmbio, seja através de um regime cambial fixo, ou intermediário que ainda permita
intervenções, de modo a fazer com que o câmbio esteja alinhado com os objetivos
econômicos desejados.

O primeiro motivo seria devido ao ciclo de preços das commodities. Quando há

choques de demanda as commodities tendem a se ajustar via preços visto que estes
setores não têm uma boa capacidade de trabalhar com capacidade ociosa, dessa forma,
as receitas de exportações de países produtores de commodities tendem a ser variáveis.
Logo, o fluxo de capitais advindos das exportações também será instável, instabilidade

está que será transmitida para a taxa de câmbio e por consequência afetará todo
economia. Logo uma política cambial ativa é necessária para impedir esse efeito
dominó ou pelo menos suavizar a volatilidade dos preços (Ibid).

O segundo motivo está associado ao efeito denominado de doença holandesa - que

será abordado mais a fundo no capítulo três e com a crença de que um câmbio
desvalorizado é benéfico à economia. A doença holandesa em suma é uma tendência a
uma apreciação cambial. Essa apreciação cambial ocorre pelo fato da existência de um

setor exportador de commodities muito forte com altas vantagens comparativas leva a
um aumento das exportações e por consequência dos fluxos de capitais apreciando o
câmbio, o que não é prejudicial ao setor exportador primário mas traz malefícios aos

outros setores, dessa forma, a política cambial deve ser ativa em evitar essa apreciação
cambial.
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O terceiro motivo, de acordo com o autor é causado pelos fluxos de capitais no

mercado financeiro, pois este não leva necessariamente a taxa de câmbio ao equilíbrio
por ser um mercado ineficiente, causando assim distorções temporárias ou conjunturais.
Desse modo a política cambial deve trabalhar de modo a não permitir tais distorções.

Por fim, o quarto motivo, que está diretamente relacionado aos motivos dois e três e

diz respeito ao Brasil. As distorções causadas pelo mercado financeiro além de gerar
volatilidade causam tendências cambiais, essas tendências são a ocorrência de longos

períodos de apreciação cambial interrompidos por curtos e profundos movimentos de

depreciação. Esses motivos dizem respeito a economia brasileira devido as
características da mesma, visto que há uma alta rentabilidade dos investimentos
financeiros somados a uma alta taxa de juros.

Outro argumento favorável ao regime cambial fixo ou administrado é que este,

de acordo com Frankel (1999), é um tipo de regime que possibilita uma redução das
incertezas dos agentes econômicos pois estes, estariam protegidos das volatilidades

cambiais que podem ocorrer no regime de câmbio flutuante. Apesar de atualmente e

cada vez mais existirem instrumentos, tais como os derivativos cambiais, que diminuem
o risco de variações repentinas e profundas da taxa de câmbio, em países em
desenvolvimento os mercados não são tão organizados e regulados de forma a oferecer

de forma eficiente e até de fácil acesso aos agentes econômicos, sobretudo os de
pequeno e médio porte, desse modo há pouco estimulo para que entrem no comércio
externo devido aos riscos. Como a incerteza acerca da volatilidade cambial no regime

administrado é quase nula, Frankel (1999) segue dizendo que, as expectativas futuras

dos agentes econômicos são mais positivas visto que têm uma percepção de maior
estabilidade. Essa melhora na expectativa favorece um aumento no comércio externo
assim como os investimentos internacionais.

Outro ponto a favor do regime de câmbio fixo é no que diz respeito a inflação.

Margarido e Vasconcelos (2001) argumentam que neste caso, ao fixar uma paridade

cambial, a autoridade monetária passará a se comprometer a manter essa paridade para
isso tanto a política monetária quanto a política fiscal estarão voltadas para este
objetivo.

Marquez (2007) diz que esse compromisso é importante no combate à

inflação por diversos fatores. No que diz respeito a política monetária, o governo local
não poderá expandir a oferta monetária, como por exemplo uma redução na taxa de
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juros visando um estimulo a demanda, visto que tal ato – inflacionário - irá fazer com
que a taxa de câmbio “saia” do nível previamente determinado. Isto posto, num regime

de câmbio fixo, a taxa de juros interna irá variar de acordo com o movimento da taxa de
juros do país o qual está ancorada a moeda nacional. No tocante a política fiscal, os
governos devem manter as contas sempre equilibradas para não prejudicarem a

capacidade da autoridade monetária em manter a paridade cambial. Uma política fiscal
forte e comprometida com o equilíbrio, ou seja, quando não há déficits fiscais, não a

mais a necessidade de se usar as reservas de moeda para financiar tais déficits,
preservando a capacidade da autoridade monetária em manter a paridade cambial, nem

financiar o déficit através da impressão de papel moeda mantendo assim a inflação
sobre controle. A disciplina necessária do governo com suas políticas fiscais e

monetárias voltada apenas para a manutenção da taxa de câmbio indica aos agentes

econômicos que a autoridade monetária é confiável no compromisso que se dispôs a ter,
manter estável o nível de preços, fazendo com que a expectativa por inflação seja
menor, afetando o reajuste de preços e salários, reduzindo efetivamente a inflação.

A maior crítica ao regime de câmbio administrado é que este implica em uma

perda de poder na condução da política monetária, se configurando um regime com

pouca flexibilidade reduzindo as possibilidades de manobras por parte da autoridade

monetária para suportar possíveis choques externos. A política monetária passa então a

estar voltada exclusivamente ao objetivo de se manter a estabilidade cambial e não
outros objetivos tais como, maiores níveis de produção ou emprego. Se a autoridade

monetária decidir buscar de alguns desses objetivos, uma expansão monetária não é
viável visto que implica em inflação e, por conseguinte implica em uma mudança na

paridade cambial, a alternativa então seria uma diminuição da taxa de juros interna, o
que afetaria negativamente o fluxo de capitais e nas reservas cambiais. As reservas
cambiais são usadas pela autoridade monetária para manter a paridade cambial, logo,

uma variação negativa das reservas implica em uma menor capacidade da autoridade
monetária em manter a paridade antes fixadas, afetando também sua credibilidade e as
expectativas dos agentes econômicos. Sobre a política fiscal, neste regime sua

amplitude também fica reduzida, visto que o Governo deve manter as suas contas em

equilíbrio, não podendo ocorrer longos e profundos déficits para que o mercado não

sofra de uma perda de confiança na capacidade do Governo em manter a paridade
cambial.

Holland (1998) explicita que, os possíveis desequilíbrios do balanço de
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pagamentos serão compensados por uma variação nas reservas internacionais, desse
modo, como as reservas em moedas estrangeiras são limitadas, recorrente déficit no
balanço de pagamentos diminuirá tais reservas tornando inviável a manutenção de um

regime cambial fixo. Neste tipo de regime, o país fica muito dependente das condições
econômicas internacionais para uma continua entrada de capital. Margarido e
Vasconcelos (2001) apoiados nos trabalhos de Hausmann et al (1999) e Eicherengreen

& Hausmann (1999) diz que diferentemente de alguns países europeus que na década de
1990 diante de choques permitiram que o ajuste do balanço de pagamentos ocorresse
via desvalorização cambial - aliado a uma redução na taxa de juros para que a economia

pudesse se manter ativa ao mesmo tempo em que se controlava a inflação, os países da
América Latina, em geral, não preferiram essa flexibilidade de o ajuste se dar via

variação na taxa de câmbio, optaram por uma redução ou nas reservas cambiais ou na

taxa interna de juros, por dois motivos. Primeiro acreditavam que a indexação do salário

era maior no regime de câmbio flutuante, assim sendo, um ajuste nominal na taxa de
câmbio teria forte relação com a taxa de inflação o que se refletiria na competitividade
externa. Segundo, que havia um temor das autoridades monetárias que uma
desvalorização da moeda iria impactar fortemente a estrutura financeira de bancos e

empresas visto que as suas dívidas são, em geral, em moeda estrangeira. O custo desta
perda de flexibilidade de se ajustar a choques externos ou de oferta se tornam maiores
para a economia, visto que, como não pode utilizar a política monetária para se adequar

a este cenário, o ajuste deverá vir via política fiscal que não possui impacto imediato na
economia, assim não pode promover rápidos ajustes.

Outro custo de se adotar o regime de câmbio fixo (administrado) é que a função

de emprestador de última instância desempenhado pela autoridade monetária fica

comprometido visto que agora, a política monetária está voltada para o objetivo de
manutenção da paridade cambial, assim sendo, há uma restrição para emitir papel
moeda para garantir a solvência do sistema bancário caso for preciso. Diante deste

cenário, há uma maior vulnerabilidade a especulações sobre a saúde financeira do

sistema bancário aumentando a possibilidade das chamadas corridas bancárias. Outro

argumento contrário ao regime de câmbio fixo associado ao sistema bancário é que
havendo uma confiança de que o governo é capaz de manter a paridade cambial estável

os agentes podem adotar a postura de sobreendividamento e sobreempréstimo em

moeda estrangeira, tornando a economia como um todo mais vulnerável a uma mudança
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negativa nos fluxos de capital externo. No entanto os defensores deste regime apontam
algumas medidas que visam contornar este problema do sistema bancário, tais quais:
criação de uma linha privadas de crédito internacionais para socorrer se necessário os

bancos; o sistema financeiro seria de maneira geral mais sólidos e desenvolvidos sob o
regime cambial fixo, o que diminui a necessidade de a autoridade monetária atuar como

emprestador de última instância; sob o regime flutuante a função do banco central como

emprestador de última instancia para o sistema financeiro seria limitada pois pode
ocasionar inflação e depreciação cambial; estimulo a concorrência do sistema bancário
permitindo a entrada de bancos estrangeiros. (Margarido e Vasconcelos, 2001).

A literatura econômica mostra que intervenções econômicas por longo prazo não

é viável, visto que é difícil ter o controle de diferentes fatores macroeconômicos ao

mesmo tempo. Essa dificuldade é denominada na literatura como “trindade impossível”.
De acordo com Pires (2005), a “trindade impossível” é extraída do modelo de MundellFleming (IS-LM-BP) e diz que a coexistência da: mobilidade de capitais, câmbio fixo e

política monetária autônoma, é impossível. Neste caso, pelo menos uma dessas
condições deve ser relegada para que as outras tenham sucesso. Logo, com uma

integração financeira cada vez maior que permite uma maior e melhor mobilidade de
capitais, ao optar pela escolha de um regime de câmbio fixo, o país deverá por
consequência abrir mão da autonomia de sua política monetária se quiser obter êxito.

Voltando a questão da perda da autonomia da política monetária, Marquez

(2007) ressalta que a mobilidade de capitais somado ao sistema de câmbio fixo

impossibilita o país que adote tal sistema, usar a política monetária para combater
possíveis choques internos, como uma redução da demanda, visto que a taxa de juros

neste regime está atrelada a taxa de juros do país âncora. Outro ponto que merece
atenção da autoridade monetária neste regime é que se os retornos financeiros forem
mais atrativos no país do que os retornos provenientes do setor externo, haverá um

maior fluxo de capitais para o país, essa maior oferta de moeda estrangeira e maior
demanda pela moeda nacional fará que o câmbio se valorize saindo do nível de

equilíbrio antes determinado. Em países de câmbio fixo, para retornar ao nível de

câmbio de equilíbrio a autoridade monetário terá que reduzir a taxa de juros para
diminuir o fluxo de capitais. Essa dinâmica da taxa de juros também afeta os preços dos
bens transacionáveis e por consequência as exportações e importações, tal dinâmica será
abordada na seção 3.4 do capítulo 3 deste trabalho, que trata especificamente do pass
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through. Assim sendo, percebe-se que quanto maior for a rigidez do câmbio, o ajuste

aos choques irá impactar de maneira mais forte os preços e custos internos. Outro ponto

que o autor ressalta, é que a taxa de juros do país âncora pode não ser uma taxa de juros
ótima para o país adotante do regime fixo. Na maioria das vezes os países em que
adotam o regime de câmbio fixo, são países emergentes e os países âncoras são

economias já desenvolvidas, assim sendo, haverá significativas diferenças estruturais
entre as economias desses países, logo a taxa de juros do país âncora poderá estar

descompassada com as necessidades da economia do país adotante. Outro aspecto

negativo citado por Marquez (2007), é que ao se atrelar a moeda nacional a uma outra
moeda qualquer, existe a possibilidade de uma transmissão de choques que ocorrem na
economia do país âncora para a economia do país nacional. A saída então para essa
armadilha seria atrelar a moeda nacional a uma cesta de moedas.

Outro ponto a se considerar sobre este regime é, qual o nível ótimo do câmbio

para a economia? Ao se fixar o câmbio o governo deve tentar garantir que o nível de
câmbio esteja de acordo com a estrutura econômica do país, visto que o desalinhamento
da taxa de câmbio com as políticas monetárias e fiscais pode ocasionar em um

desequilíbrio econômico desviando a taxa de câmbio do nível de equilíbrio. A questão
sobre o nível de câmbio, tanto para um regime de câmbio fixo quanto para um regime

flutuante será tratado no capítulo 3, onde será apresentado as implicações econômico de
um câmbio desvalorizado e de um câmbio valorizado.

2.2. Regime Cambial Flutuante: Vantagens e Desvantagens

De forma simples, o regime cambial flutuante “puro”, como já dito antes, é um

regime no qual a taxa de câmbio irá variar de acordo com os movimentos de oferta e
demanda do mercado, ou seja, quando houver uma maior demanda pela moeda nacional

o seu valor irá aumentar, assim como, uma menor demanda da moeda nacional ou uma
maior demanda por uma moeda estrangeira, o valor da moeda nacional em relação a

estrangeira irá diminuir. Esse movimento de oferta e demanda que determina a taxa de
câmbio se dá em todas as moedas, isto quer dizer que, o real pode se desvalorizar frente
ao dólar mas pode valorizar em relação ao euro, por exemplo. Diz – se regime cambial

flutuante “puro” para designar o regime em que não há nenhuma interferência do

governo no mercado de câmbio. Esta explicação é importante para que se haja uma
clara distinção entre o regime cambial flutuante e o regime cambial de flutuação suja,

que é quando o governo atua no mercado cambial, para que a taxa de câmbio convirja
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para a taxa que considere ideal, ou para ao menos suavizar bruscos movimentos tanto de
valorização quanto de desvalorização.

Na década de 1990 foi um período em que a utilização dos regimes cambiais

passou por uma mudança mais profunda. Países da Ásia e da América Latina, como o
Brasil em 1999, passaram por grandes instabilidades, como grande fuga de capitais, o

que fez com que o valor das suas moedas sofresse grandes perdas, o que impactou

diretamente nas taxas de crescimento e de inflação. A explicação para esse momento de
instabilidade econômica se mostrou mais complexa do que se parecia num primeiro
instante. O problema estava na estrutura em que as economias estavam baseadas. A

crise se deu por um conjunto de fatores externos desfavoráveis que evidenciaram que

seria muito difícil em um novo contexto econômico que predominava uma ampla

integração econômica, maior mobilidade dos fluxos de capitais conciliar com um
controle da taxa de câmbio, que deixava os países adotantes do regime de câmbio fixo
cada vez mais vulneráveis a choques externos (MARGARIDO e VASCONCELOS,
2001).

Alguns autores explicitam diversos motivos pelos quais se deve adotar a livre

flutuação, aqui destacam-se quatro razões:

(...) i) harmonizar ou conciliar as taxas de inflação entre os países; ii) facilitar o
ajuste no balanço de pagamentos, em resposta a choques reais permanentes, alterando os
incentivos à importação/exportação; iii) permitir a existência temporária de um diferencial
entre as taxas de juros domésticas e a internacional, ou seja, autonomia da política
monetária; e iv) reduzir as pressões especulativas (...). (Mollo et al, 2001 apud Gomes,
2009, p.23)

Talvez o autor mais famoso que advoga em favor do câmbio flutuante seja

Friedman, que desde seu artigo, “The case for flexible Exchange rates”, publicado em
1953, expõe suas ideias em favor deste regime. Deste então, diversos autores que

buscam entender melhor e dar suas contribuições em favor do câmbio flexível utilizam
como base, o trabalho de Friedman. Segundo Friedman (1953) apud De Conti (2007), o

câmbio flexível é o único regime que permite que uma economia seja livre e próspera,
segue dizendo, que tanto a taxa de câmbio como, a taxa de juros e os salários devem ser

flexíveis de modo que o ajustamento destes preços conduz a economia ao equilíbrio
interno e externo. A variação do câmbio seria apenas um reflexo das variações dos

fundamentos microeconômicos e macroeconômicos, ou seja, uma variação do câmbio
poderia refletir um aumento ou redução da produtividade. Sendo assim, quanto mais
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estável for a economia de um país mais estável também será sua taxa de câmbio. Logo

como a taxa de câmbio seria um reflexo de uma estabilidade ou instabilidade
econômica, o autor nos diz que fixar o câmbio artificialmente para se proteger da

volatilidade cambial não eliminaria as causas desta instabilidade, podendo ainda causar

mais distorções e volatilidade em outras variáveis econômicas. Percebe –se então que a
flutuação do câmbio não seria um problema visto que há uma tendência para uma

relativa estabilidade do câmbio. O autor segue argumento que mesmo havendo

flutuações excessivas, na economia hoje, existem mecanismo que servem para proteger

os agentes de tais volatilidade, como é o caso do mercado futuro de câmbio que se
desenvolvem rapidamente num ambiente de regime flutuante.

Frankel (2003) apud De Conti (2007) diz que no regime de câmbio flexível

permite que algumas funções da autoridade monetária sejam preservadas, tais como o
poder de senhoriagem e a função de emprestador de última instância. A importância
destas funções é de dar mais garantias de que o sistema financeiro do país é confiável,
caso os bancos passem por dificuldades, como perda da capacidade de honrar com seus

compromissos financeiros seja com pessoas físicas, seja com outras empresas, a
autoridade monetária dispondo de recursos, pode socorrer os bancos garantindo a
solvência do sistema financeiro como um todo.

Ainda no âmbito da política monetária, Friedman (1953) apud De Conti (2007)

diz que ao contrário de que outros autores argumentam de que, a livre flutuação do

câmbio geraria um aumento na inflação, a livre flutuação do câmbio traz consigo a
independência da política monetária, tal autonomia permitiria a autoridade monetária

buscar o ajustamento interno e o equilíbrio monetário. Esse ajuste pode ocorrer por que
neste regime, caso o país enfrente um cenário de crescente inflação o banco central pode

aumentar a taxa de juros de modo a reduzir a demanda, isso é possível porque agora não
a mais o compromisso em manter um determinado nível de câmbio, com isso o governo
pode alterar a taxa de juros sem que isso prejudique o nível de câmbio, que agora pode

flutuar livremente. Uma crítica ao regime flutuante lembrada e rebatida por Friedman

(1953) é a de que este regime não possui um tempo de ajuste considerado ideal, por
vezes ocorre de forma muito rápida, por vezes muito devagar, porém o autor argumenta

que o ajuste no regime de câmbio fixo seria ainda mais inconstante. Dado que os demais

preços da economia possuem certa rigidez, ajustes via taxa de câmbio são
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indispensáveis e preferíveis para o equilíbrio da economia pois não resultam em grandes
perdas de renda real.

Eichengreen (2000), argumenta em favor deste regime a partir do princípio da

Trindade Impossível, principio este que já foi apresentado na seção anterior deste

mesmo capítulo. Para o autor, o atual cenário de uma crescente mobilidade de capital e

integração econômica somado a dificuldade de em uma democracia o governo abrir mão
de uma política monetária autônoma que atenda os interesses de sua população faz com

que a adoção de um regime flutuantes seja a mais sensata e natural escolha. Essa

abertura comercia e financeira, de acordo com o autor, faz com seja difícil impedir que
o movimento do capital não influencie a taxa de câmbio. O autor entende que em
economias pequenas e abertas onde o mercado financeiro ainda não seja tão
desenvolvido, a volatilidade cambial excessiva deve ser temida devido aos seus custos

econômicos importantes, assim sendo, ancorar sua moeda é uma alternativa, porém para
a maioria dos países este cenário não se aplica.

É consenso entre os autores que defendem a flexibilidade do regime cambial, de

que para que se possa usufruir dos benefícios provenientes deste regime, é necessário

que haja um mercado cambial com liquidez suficiente além de eficiente para que a taxa
de câmbio possa ser efetivamente influenciada pelo mercado, o que faria com que cada

vez menos a taxa de câmbio desvie de seu ponto de equilíbrio. De Conti (2007)
argumenta que a interferências do governo na taxa de câmbio no regime flutuante são
cada vez menos eficientes devido a abertura financeira alcançada atualmente. Estas

intervenções são indesejadas visto que podem prejudicar outras ações da política
econômica; mercado financeiro capaz de absorver os choques e intervenção menos
eficiente quanto mais forem feitas. Tais interferências devem ser raras voltadas apenas

para redução da volatilidade cambial e quando feita, é preferível que seja através de
instrumentos de mercado não duradouros como compra e venda de divisas.

Diante de um cenário de desequilíbrio no balanço de pagamentos, há quatro

opções para seu ajuste: via taxa de câmbio; via ajuste nos preços internos ou na renda;

via controle diretos; via utilização das reservas. Um ajuste através dos preços internos
ou renda, não é desejável visto que os preços são rígidos o que pode causar inúmeras

distorções, alguns setores se ajustariam via preços outra via quantidade, o que resultaria

em uma situação de recessão que só seria ultrapassada quando o ajuste terminasse. No
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ajuste por controles diretos, também há quatro situações que o tornam indesejável:

interfere na eficiência da produção e alocação de bens; dificuldades políticas e

administrativas para manter tais controles; possibilidade de surgirem métodos que
burlem os controles e com uma moeda doméstica menos desejável há uma maior

possibilidade que a moeda seja menos utilizada. No que diz respeito a utilização das
reservas para o ajuste, só seria recomendável em desequilíbrios temporários visto que
em desequilíbrios de longo prazo o uso das reservas é ineficaz além do fato de não ser
possível saber se tal desequilíbrio é ou não de longo prazo. (FRIEDMAN, 1953 apud
PIRES, 2005)

Marquez (2007) se apoia em Friedman (1953) para nos dizer o principal ponto

favorável ao regime de câmbio flutuante, que é justamente a flexibilidade que este

regime permite. O autor argumenta que é mais fácil e menos custoso permitir que
apenas um preço se altere, neste caso o câmbio, do que aguardar o movimento dos
preços internos para o novo equilíbrio. Esta flexibilidade permite que o país que adote
tal regime esteja protegido de possíveis choques externos.

Outro ponto favorável apontado por Marquez (2007) deste regime é que a

política monetária se torna independente. Neste caso a política monetária deixa de estar
restrita e condicionada a regras que assegurassem a paridade cambial do regime de

câmbio fixo, ela passa a ser discricionária. Esta independência é importante visto que tal
política é um instrumento útil na manutenção ou recuperação do nível de emprego.
Assim sendo, em cenário de possíveis recessões econômicas o governo pode combater

tal situação através de uma expansão monetária e depreciação da moeda, visando o
estimulo tanto da demanda interna quanto da demanda internacional pelos bens
domésticos, visto que estão mais baratos em termos da moeda estrangeira. Essa
retomada do produto e emprego a níveis desejáveis seria então mais rápida no regime
flexível do que no regime de câmbio fixo.

Pastore e Pinotti (2000) lembram que no caso do Brasil, onde havia o temor de

que o regime cambial flutuante não haveria estabilidade de preços, o que se mostrou não
ser verdadeiro. Os autores argumentam que, a estabilidade de preços pode ser alcançada
em qualquer tipo de regime cambial desde que as políticas monetárias e fiscais sejam

adequadas, sendo que neste regime, tais políticas não estão voltadas somente para a
necessidade de estabilizar os preços, mas sim com o objetivo de criar as condições
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necessárias para um crescimento econômico sustentável e que diminua o risco das

possíveis flutuações cíclicas. No regime de livre flutuação a autoridade monetária tem a

liberdade de utilizar a taxa de juros para buscar a estabilidade de preços e redução da
inflação. Ao buscar reduzir a inflação, a autoridade monetária poderá aumentar a taxa
de juros, o que fará com que o custo de se tomar empréstimo esteja mais caro, ou seja,

ocasionará em uma possível redução do consumo e por consequência uma redução da
demanda, que pelo mecanismo de oferta e demanda irá reduzir os preços. Um aumento
na taxa de juros também pode combater a inflação pelo lado da oferta. Por este meio é

mais complexo porque um aumento na taxa de juros tanto pode aumentar como reduzir

a oferta de bens e serviços. Um aumento na taxa de juros faz com que os investimentos
financeiros no país sejam mais rentáveis, assim sendo, uma empresa pode preferir fazer

um investimento financeiro que agora tem uma maior rentabilidade ou até mesmo tem a
garantia de que conseguirá ao menos reaver o valor investido, do que fazer um

investimento produtivo em algum setor. Por outro lado, um aumento na taxa de juros

faz com haja uma tendência ao aumento do fluxo de capitais para o país, esse aumento
do fluxo de capitais fará com que ocorra uma apreciação cambial, desse modo, bens

importados estão mais acessíveis a população, essa maior acessibilidade a bens

importados fara com que haja uma maior oferta de bens, que pelo mecanismo de oferta
e demanda poderá reduzir dos preços e consequentemente a inflação.

De acordo com Araújo (2009), uma das principais desvantagens do regime de

câmbio flutuante é a alta volatilidade cambial – agora não há nenhuma direção
determinada para o câmbio, que passa a variar de acordo com as vontades do mercado,

podendo tanto se valorizar quanto desvalorizar por inúmeros motivos. Esta volatilidade

é prejudicial visto que prejudica a alocação de recursos, e cria incertezas. Outro ponto

negativo diz respeito a política monetária autônoma, que é um ponto positivo, como
visto anteriormente, mas pode torna – se uma desvantagem, como argumentam

Margarido e Vasconcelos (2001), neste regime há perda de credibilidade pois não há
mais uma paridade cambial a ser alcançada e mantida pela autoridade monetária, assim

sendo a política monetária fica livre para atingir outros objetivos, podendo ser usada de
forma prejudicial para a economia, se não houver um planejamento e responsabilidade

por parte da autoridade monetária esta mesma política monetária pode gerar, por
exemplo, um ambiente inflacionário. Como bem argumentado por Gomes (2009) a

volatilidade cambial é ainda mais prejudicial a países emergentes, visto suas moedas
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não são conversíveis internacionalmente e seguidos déficits em transações correntes

representam um risco de um cenário de desvalorização cambial, tornando as
importações mais dispendiosas sobretudo as de bens de capital o que prejudicaria
futuros investimentos em produtividade.

Outro possível ponto negativo deste regime apontado por Margarido e

Vasconcelos (2001) é o de que quanto maior a fragilidade financeira maior o risco de
uma depreciação cambial se alastrar por toda economia. Neste caso uma depreciação

cambial seria ruim por que de modo geral, nestes países, o sistema financeiro, empresas

e governos possuem uma considerável parte de suas dívidas em moedas estrangeira,
porém suas receitas são em moeda local, logo, uma desvalorização do câmbio tornaria
estas dividas ainda mais caras e caso não havendo como sustenta-la o caminho para uma
crise financeira profunda estaria aberto.

Capítulo 3: Nível da Taxa de Câmbio e Suas Implicações Econômicas

Como já foi dito ao longo deste trabalho, a taxa de câmbio é uma variável

complexa e que afeta diversos aspectos da economia. Não só o tipo de regime que será

adotado é uma escolha difícil pois todos regimes apresentam pontos positivos e
negativos, como também diferentes níveis de câmbio impactam a economia de
diferentes formas. Neste capítulo será analisado como uma taxa de câmbio

desvalorizada e valorizada afetam a economia, também será analisado como a variação
cambial é transmitida para os preços e em que medida.

3.1. Desvalorização Cambial e Crescimento Econômico

Segundo Bresser-Pereira (2007), um país só consegue se desenvolver

economicamente se possuir uma taxa de câmbio competitiva que estimule as
exportações e os investimentos. Para corroborar sua afirmação ele nos traz os exemplos
dos países que promoveram crescimento econômico no século XX, tais como, Japão,
Alemanha, Itália e alguns países asiáticos, nos mostrando que estes países apresentaram
uma taxa de câmbio que viabilizava o desenvolvimento da indústria manufatureira.

Bresser – Pereira (2007) argumenta que, uma taxa de câmbio desvalorizada é

necessária para haver um constante crescimento das exportações ocasionando em
oportunidades lucrativas de negócios. Os países asiáticos, com exceção de Tailândia,
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Coréia e Malásia que obtiveram rápido crescimento tiveram como base uma taxa de

câmbio competitiva, sendo assim, sempre optam por uma política econômica que
garanta um câmbio depreciado (Lauro Gonzales, 2007, apud, Bresser – Pereira 2007).

Bresser – Pereira (2007), assim como outros autores, estudam os efeitos que a

“doença holandesa” causa na economia, dizem que a consequência de tal “doença” seria

a perda do nível de câmbio considerado o nível competitivo, sobretudo em países em

processo de desenvolvimento. Argumentam que, a doença holandesa é uma falha de

mercado que quando não neutralizada impede o crescimento econômico do país. Essa
falha de mercado se constitui quando um país abundante em recursos naturais e baratos
os comercializa, ocasiona uma apreciação do câmbio devido ao aumento das
exportações e a consequente entrada de divisas no país. Desse modo, a taxa de câmbio

está apreciada num nível acima do nível que necessário para tornar competitivo os
outros bens comercializáveis produzidos com mais tecnologia. É considerada uma falha
de mercado pois o setor produtor de bens intensivos em recursos naturais gera uma

externalidade negativa sobre os demais setores da economia, impedindo que estes se

desenvolvam. A doença holandesa é o principal fator, mas não o único, que determina a
tendência à uma sobre apreciação da taxa de câmbio. Outros fatores que podem levar a

essa tendência seriam: maior rentabilidade dos investimentos em países em
desenvolvimento que atrai capitais externo apreciando a taxa de câmbio, populismo
cambial, utilização da apreciação da taxa de câmbio para controlar inflação, política de
crescimento via poupança externa entre outros. Quase todos os países em
desenvolvimento são afetados por essa falha de mercado que além disso pode dificultar
a industrialização de maneira permanente, pois a taxa de câmbio de equilíbrio longo
prazo que o mercado irá convergir é causada pela doença holandesa.

A doença holandesa não é causada apenas pela abundância de recursos naturais,

mas também pela existência de uma mão de obra barata, desde que, a diferença entre os

salários dos trabalhadores menos qualificados e os mais qualificados nas fábricas, seja

consideravelmente maior nos países afetados por esta doença do que nos países
desenvolvidos. A neutralização da doença holandesa é possível através da administração

da taxa de câmbio, através de impostos ou contribuições sobre a venda desses bens
causadores da doença, afim de deslocar a curva de oferta para cima. Somente após a
superação desta doença que o mercado será capaz de alocar os recursos de forma mais
eficiente, estimulando crescimento e inovação (Ibid).
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Bresser – Pereira (2007) assume que para haver desenvolvimento econômico,

deve-se sim investir em melhorias de capacidade e eficiência produtiva, aumentando o
volume e qualidade dos bens e serviços ofertados. Mas novamente discordando da

teoria econômica convencional que pensa o crescimento econômico apenas pelo lado da
oferta. Bresser, para refutar tal postulado utiliza das demonstrações de Keynes e

Kalecki, que nos mostraram que a demanda não é automaticamente criada pela oferta,

constituindo assim um empecilho essencial ao crescimento econômico. Ainda fazendo
analise sobre oferta e demanda e qual é mais importante ao desenvolvimento

econômico, Bresser – Pereira fala que quando um país não realizou sua revolução
industrial, uma acumulação primitiva de capital, ou até mesmo não possui ainda uma

classe de empresários e de profissionais de classe média que possam conduzir os
investimentos, o país se encontrará na armadilha da pobreza, um círculo vicioso, nesse

quadro, o problema provavelmente estaria principalmente no lado da oferta. Contudo, se

um país que já estivesse ultrapassado este estágio, se transformando em um país de
renda média, o lado da demanda seria o principal obstáculo ao crescimento econômico,
a tendência de uma sobre apreciação da taxa de câmbio, doença holandesa, levaria à

uma escassez crônica de oportunidade de investimentos lucrativos nos setores
produtores de bens comercializáveis.

Países do Oriente Médio, África e da América Latina não possuem políticas para

impedir a apreciação do câmbio, o que neutralizaria a doença holandesa, diferentemente
dos países asiáticos que além de se recusarem a utilizar um populismo econômico,

possuem vantagens como recursos naturais relativamente escassos, ou ainda quando
alguns países dispõem de abundância destes recursos, não utilizaram a exploração do

mesmo como meio de crescimento. Esses fatores fizeram com que estes países não
sofressem com a doença holandesa clássica ou restrita. As causas para países de renda
média que realizaram o catch up no passado, mas não continuaram a apresentar esse

nível de crescimento geralmente são, políticos ou institucionais. Porém esta afirmação

não é verdadeira para países como Brasil e México, pois a história aponta que estas

nações melhoram sua democracia. Entretanto, duas razões principais explicam porque
esses países deixaram de crescer de forma suficiente: uma grande redução dos

investimentos públicos, aliado ao encerramento da neutralização da tendência de sobre
apreciação da taxa de câmbio desde o final dos anos de 1980 (Ibid).
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De acordo com Toneto et al (2013) apesar da apreciação cambial ter obtido

sucesso no processo de diminuição das elevadas taxas de inflação durante o período do
Plano Real, essa apreciação ocasionou uma deterioração das contas externas – a saber,
déficits na balança comercial e em transações correntes, ocasionando um aumento do
endividamento externo do país e na crise cambial de 1999. Desse modo a
desvalorização do câmbio e a adoção do câmbio flutuante se fizeram necessários para
combater a piora nas contas externas.

Para Toneto et al (2013) a taxa de câmbio impacta o crescimento econômico

devido a sua influência sobre o investimento, saldo comercial e sobre a estrutura

econômica. Um câmbio desvalorizado pode estimular a poupança doméstica,
consequentemente possibilita um aumento do investimento e este por sua vez é menos
dependente do setor externo, além de favorecer os setores com maior potencial de

difusão de inovações. Por estes meios a desvalorização cambial estimula o crescimento

econômico a longo prazo. Segundo alguns autores, a poupança doméstica é o fator que
mais influencia a taxa de investimento doméstica. Toneto et al (2013, p.35) diz que:

(...) se a apreciação cambial está relacionada a uma redução da
poupança doméstica (e aumento da participação da poupança externa),
o efeito no longo prazo (média dos períodos) pode ser de uma redução
na taxa de investimento. Apesar dos efeitos benéficos sobre os
investimentos no curto prazo, a utilização de poupança externa com o
consequente aumento do passivo externo, gera incertezas e
necessidade de envio de divisas (pagamento de juros e lucros) que
reduzem o potencial de crescimento futuro.

Em relação ao Brasil, por ser um país abundante em recursos naturais tem o seu

setor de bens primários naturalmente bastante competitivo, desse modo, segundo

Toneto et al (2013), mesmo em períodos de apreciação cambial o setor primário é
favorecido – ainda é rentável, enquanto o setor de manufaturados prejudicado, pois
perde sua competitividade.

Eichengreen (2004) apud Curado et al (2011) ao analisarem os países

emergentes da Ásia, constataram que num momento de maior liquidez internacional
associada aos superávits na balança de pagamentos, a administração do câmbio fez com

que esses efeitos não ocasionassem valorizações nas suas moedas, assegurando assim, a
competitividade externa, sendo esse um elemento central para o desenvolvimento

econômico. A importância da manutenção de uma taxa de câmbio competitiva é exposta
nas palavras de Netto (2005):
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Existe uma hierarquia entre os problemas que o desenvolvimento enfrenta.
No topo encontra-se o obstáculo externo: a negligência com as exportações, a
persistência por longos períodos de saldos negativos em transações correntes
e a decorrente elevação da dívida levam o país à dependência externa e à
estagnação. Foram esses os fatores que deram origem às três crises (1963,
1981 e 1999) [...] Uma situação externa confortável não produz
automaticamente o crescimento, mas o inverso produz estagnação. Para o
crescimento autossustentado, é fundamental uma taxa de câmbio
competitiva." (Netto, 2005, p. 251 apud Damiani et al, 2011)

De acordo com Damiani et al (2011) a valorização cambial prejudica a

competitividade

externa

sobretudo

dos

setores

exportadores

de

produtos

industrializados de maior conteúdo tecnológico ocasionando assim em perdas de
rentabilidade de atividades com maior valor agregado podendo gerar uma maior
participação na economia por parte dos setores exportadores de commodities.
3.2. Valorização da Taxa de Câmbio e Exportação de Manufaturados

Contrapondo os argumentos expostos acima, esta seção mostra os efeitos

benéficos que uma valorização cambial pode trazer a uma economia. Se por um lado a

apreciação cambial aumenta o preço final do produto exportado em termos de moeda

estrangeira, por outro, esta mesma apreciação cambial pode levar ao aumento de
produtividade via aquisição de bens de capital e por conseguinte redução dos custos.

Para além do fato de que a taxa de câmbio é um fator importante para o

crescimento econômico, não há um consenso entre os economistas sobre qual deveria

ser o nível do câmbio – valorizado ou desvalorizado. Alguns autores defendem a ideia
de que se deve assegurar uma taxa de câmbio real desvalorizada, de modo a ampliar a

competitividade externa do país e favorecer as exportações. Porém há um outro lado,
como o abordado por Marconi e Rocha (2012) em que dizem que diversos autores
acreditam que uma valorização cambial no fim poderia levar a uma redução de preços.
Isso se daria porque uma taxa de câmbio real valorizada possibilita um aumento da

participação de produtos importados no processo produtivo, redução no custo dos

insumos e por consequência um aumento de produtividade e eficiência reduzem o preço

e aumentam a competitividade dos produtos. Observa-se que uma valorização cambial
pode ter um efeito similar ao de uma desvalorização cambial, o ganho de
competitividade. Marconi e Rocha (2012) dizem que:

(...) a maior utilização de insumos importados no processo produtivo
resultaria em ganhos para a produção manufatureira. O modelo pressupõe
que a redução na produção interna de um bem intermediário, decorrente da
maior participação do mesmo, é mais que compensada pelos ganhos na
produção final, se o bem intermediário possuir retorno crescente de escala. Se
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o insumo importado for, acidentalmente mais barato que o nacional, os
ganhos amplificam-se. Como resultado, o bem final terá seu preço reduzido,
de forma que há um aumento na demanda externa por ele. (Ishikawa, 1992
apud Marconi e Rocha, p.6, 2012)

Marconi e Rocha (2012) seguem dizendo que:

(...) a especialização vertical – ou seja, a utilização de insumos importados
para produzir bens exportáveis – desenvolve cadeias de comércio entre
diversos países e leva as economias a especializarem-se em determinados
estágios do processo de produção de um bem. Como resultado desse
processo, os países ampliam suas exportações e o leque de produtos que
ofertam. (Hummels et al, 2001, apud Marconi e Rocha, p.6, 2012)

Ao mesmo tempo que uma depreciação na taxa de câmbio favorece as

exportações, principalmente das commodities, por outro lado, ela implica num aumento
de custo para os outros setores que dependem da importação de bens de capital fazendo

com que percam competitividade, podendo causar quase que o mesmo efeito negativo

de uma sobre apreciação da taxa de câmbio. Além das perdas que a depreciação da taxa
de câmbio traz ao trabalhador que têm seu poder de compra reduzido e seu acesso aos
bens importados reduzido.
3.3. Pass Through
Pass Through é o termo econômico que se refere ao aumento de preços dos bens

domésticos ocasionado por uma desvalorização cambial. O grau do pass through é a
variação percentual do preço doméstico dado um aumento de 1% na taxa de câmbio e

varia de 0 a 1. Assim sendo, o grau do pass through pode ser nulo (zero), que é quando
uma variação na taxa de câmbio não é repassada para os preços. Pode ser completa, ou

seja, igual a 1 (um), que é o caso quando a variação no câmbio é repassada

completamente para os preços, e o último caso, é quando o grau está entre 0 e 1, ou seja,

o pass through incompleto, quando apenas uma parte da variação do câmbio é
repassado aos preços domésticos. O objetivo desta seção não é estimar o grau do pass

through para o Brasil, mas sim apresentar conceitualmente e apontar os efeitos que
causa na economia (COUTO, S e FRAGA, G. 2014).

O câmbio e suas variações afetarão diretamente os preços dos bens de toda uma

economia, em que grau será esse efeito já foi discutido mais acima nesta seção. Barboza
(2015) estuda como será a transmissão do câmbio para o preço dos bens, como
exemplo, diga – se que o governo local promova um aumento na taxa de juros, que

agora está acima da taxa internacional de juros, assim sendo, investimentos em ativos
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financeiros no país local serão mais rentáveis, em um ambiente de livre mobilidade de
capitais haverá uma convergência de fluxos de capitais para o país local. Esse aumento

do fluxo de capitais em direção ao país local, implicarão numa valorização da taxa

nominal de câmbio3 e pelo menos no curto prazo da taxa real de câmbio4, com isso
tende a haver uma redução das exportações do país enquanto haverá uma maior
importação. Isso ocorre, porque com o aumento da demanda por moeda nacional

decorrente do aumento da taxa de juros torna os produtos nacionais em termos de
moeda estrangeira mais caro, enquanto os produtos internacionais ficam mais baratos

em termos de moeda nacional. Esses movimentos influenciam de maneira direta a

inflação, visto que com esta apreciação cambial, haverá uma maior disponibilidade de
produtos na economia local, visto que parte do que seria exportado tende a ser

redirecionado para o mercado local e também pelo maior acesso da população aos

produtos importados, isso pressiona para baixo a inflação, além é claro desta já está
influenciada pelo aumento da taxa de juros.

Na literatura econômica o caso mais do comum de pass through, é o incompleto,

porém, muitos estudos mostram que há uma tendência a se tornar completo no longo

prazo. Maciel (2006) baseado nos trabalhos de Goldberg e Knetter (1997) e Campa e
Goldberg (2002) que analisaram alguns países da OCDE e o EUA, nos sugere que a

influência da taxa de câmbio no nível de preço doméstico está ficando cada vez menor.
Países mais estáveis economicamente, tendem a terem um grau pass through menor.

Complementando, Devereux (2000) nos diz que países emergentes sofrem um maior
repasse do câmbio para o nível de preços domésticos. Duas importantes considerações

sobre o pass through devem ser feitas. Primeiramente, Betts e Devereux (2006) apud
Maciel (2006) nos diz que o grau de pass through está ligado ao efeito de bem-estar da

política monetária. Um grau pass through baixo, significa uma menor influência do
câmbio no nível de preço, ou seja, há uma menor volatilidade das variáveis
macroeconômicas o que reduz a perda de bem-estar. Um grau de pass through pequeno

indica uma política monetária voltada para o controle e estabilidade de preços. Outra
importância do grau de pass through segundo Maciel (2006) agora baseado no trabalho
de Werlang e Goldfajn (2000) é que um menor grau pass through está associado a um

A taxa nominal de câmbio refere-se à relação entre a moeda local e a moeda estrangeira, ou seja, o
quanto de uma moeda é necessário para adquirir uma outra moeda. Esta taxa é a usada por bancos e casas
de câmbio
4
A taxa real de câmbio é a relação de preços entre um país local e um país estrangeiro, esta taxa leva em
consideração tanto a inflação doméstica quanto a inflação estrangeira.
3
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menor erro de previsão da inflação, assim os agentes dispõem de uma maior e mais

confiável previsibilidade dos preços, que por sua vez aumenta o bem-estar
impulsionando também o efeito da política monetária.

O grau de pass through bem como os fatores que o determinam pode ser

analisado tanto na esfera macroeconômica quanto na esfera microeconômica. O objetivo
desta seção é aprofundar nos fatores macroeconômicos, mas a saber, os fatores
microeconômicos que afetam o grau de pass through são: grau de concorrência em

determinado setor bem como o poder de mercado das firmas do setor, visto que em
setores de maior concorrência a sensibilidade do preço devido a variações do câmbio
são menores; a elasticidade preço-demanda, quanto mais elástica for a demanda, ou

seja, quanto mais sensíveis os consumidores forem em relação a variação de preço
menor será o grau de pass through.

Na esfera macroeconômica, Maciel (2006) baseado nos trabalhos de Menon

(1996); Goldajn e Werlang (2000); Taylor (2000); Campa e Goldberg (2002) diz que os

principais determinantes do grau de pass through, são, grau de abertura econômica dos
países, hiato do produto, inflação e os desalinhamentos da taxa de câmbio real. No que

diz respeito ao hiato do produto, que é quando o PIB está acima do que foi previsto,
desviando assim de sua tendência de longo prazo, há uma elevação da demanda,

facilitando o repasse de preços. Observa-se então uma correlação positiva entre o hiato
do produto e o grau de pass through. Sobre a questão do ambiente inflacionário,
Goldfajn e Werlang (2000) apud Maciel (2016) o definem como a frequência com que
os agentes alteram o preço baseando – se no índice de inflação passado. Neste caso
também há uma correlação positiva entre ambiente inflacionário e o grau de pass

through, isso ocorre porque em altos ambientes inflacionários mais fácil se torna
repassar o aumento de custos para o preço e dentre estes aumentos de custos está
incluso a depreciação cambial. O grau de abertura econômica afeta o repasse de preços,

visto que o grau de abertura econômica é definido como uma soma das exportações e
importações como uma proporção do PIB, logo reflete o quanto bens comercializáveis5

estão presentes na economia. Assim sendo, quanto maior o grau de abertura econômica
De maneira geral, bens comercializáveis são bens que podem ser exportados ou importados, ou seja,
podem ser consumidos em outro local que não o seu local de fabricação, tais quais: commodities,
eletrônicos, automóveis entre outros. Contrariamente, bens não comercializáveis, são aqueles que só
podem ser consumidos localmente, não sendo possível sua exportação ou importação, serviços em gerais,
como eletricidade, agua, serviço médico entre outros, são exemplos de bens não comercializáveis.
5
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maior será a presença de bens que são impactados pela variação cambial gerando uma

pressão para aumento da inflação, ou seja, aumento o grau de pass through. Por último,

o desalinhamento cambial, segundo Goldfajn & Valdés (1999) apud Maciel (2006), é a
diferença da taxa real de câmbio com seu valor de longo prazo, sendo negativamente

correlacionada com o grau de repasse de preços. Isto ocorre porque quanto mais
sobrevalorizada a taxa real de câmbio maior a expectativa dos agentes de ocorrer futuras
depreciações e por consequência maior será o repasse para os preços.

Quanto maior o grau de pass through, maior será a pressão sobre a inflação e as

expectativas futuras dos agentes realimentará esse aumento de preços, o que é

extremamente prejudicial a economia. De modo a ao menos suavizar esses impactos
negativos, a autoridade monetária dispõe de instrumento que possam reverter tal quadro.

Gagnon e Ihrig (2001) apud Maciel (2016) citam as políticas anti-inflacionárias e a

credibilidade da autoridade monetária como importantes fatores para redução do grau de

pass through. Explicam que quando a autoridade monetária dispõe de credibilidade e
está voltado para o objetivo de combate à inflação isso influência as expectativas dos
agentes econômicos que por sua vez ficam menos inclinados a repassar o aumento de
custos para o preço.

Podemos observar que o impacto do câmbio sobre os preços numa economia

dependerá do grau de pass through, consequentemente o sucesso de uma política
cambial que tem como um dos objetivos o controle de preços dependerá também deste

grau. Sabe-se que a taxa de câmbio compõe apenas uma parte do preço dos bens
exportados ou importados, na composição de preços tem se outras variáveis como custo,
demanda, estrutura do mercado, poder de mark-up, entre outros.

Como já mencionado anteriormente, Tejada et al (2002) realça que, na literatura

econômica o pass-through incompleto é a forma mais encontrada, e isto se dá por 3

motivos principais: elasticidade preço relativo a oferta e demanda, assim sendo quanto
mais elástico for a demanda maior o grau de pass-through; estrutura dos mercados e

características do produto. Aqui não tem por objetivo entrar em detalhes sobre cada um

desses motivos, mas apenas apresentar de maneira geral como o grau de pass-through
influencia os preços. Isto posto, como o grau de pass-through ocorre de forma
incompleta isso significa que, apenas uma parte da variação cambial será repassada aos

preços, assim sendo, percebe-se que uma política de cambial que visa favorecer a
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competitividade dos produtos nacionais via preço, através de uma desvalorização

cambial, ou combater a inflação através de uma valorização cambial, pode ser que essas
medidas não tenham o efeito esperado visto que o repasse da variação do câmbio para
os preços não será completa. Percebe – se que como dito antes o sucesso de tais

políticas dependerá do grau de pass-through. Desse modo, como Fraga et al (2006) nos
apresenta, quanto menor o coeficiente do pass-through, menor será o ganho de

competitividade através de uma política de desvalorização cambial. Analogamente,

quanto maior o grau de pass-through, maior será a eficácia de um controle da inflação
através de uma valorização cambial.

Capítulo 4: Impacto do Nível de Câmbio Na Inflação e Importação
Este capítulo tem como objetivo analisar de que forma o câmbio influência nas

importações e na inflação brasileira, compreendendo o período de 1999 a 2015.
4.1. Influência do Câmbio na Taxa de Inflação

Um tema já abordado neste trabalho, seção 3.4 e muito discutido pela teoria

econômica é a teoria do pass – through que refere – se ao impacto de uma variação do
câmbio que será repassada para os preços, assim sendo, como esta teoria descreve, uma

valorização cambial tende a ajudar a reduzir a inflação. Percebe – se que neste caso não
é o tipo de regime ao qual o câmbio está submetido, algo tratado com maior atenção no

capítulo dois, mas sim, o nível do câmbio. O câmbio utilizado para tal comparação será
a taxa de câmbio nominal. O índice de inflação adotado, será o Índice de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA), que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) é o mais comum e utilizado no Brasil, sendo o medidor oficial da
inflação do país usado pelo Banco Central do Brasil.

A inflação significa um aumento no preço de bens e produtos num determinado

período. Este efeito é altamente combatido pelo governo pois ao mesmo tempo em que

os produtos se tornam mais caros, o poder de compra da moeda nacional se torna
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menor, reduzindo também o poder de compra do salário da população. Como os

produtos nacionais estão mais caros há uma tendência de um aumento das importações e
uma redução das exportações o que pode gerar um desequilíbrio da balança comercial.

Para evitar tal problema o governo em geral adota uma desvalorização da moeda,
reduzindo a importação. Porém tal medida pode acabar por aumentar o custo de

produção de empresas que dependem de equipamentos e insumos importados, tal qual o
petróleo, esse aumento de custo também pode gerar um aumento de preços. A economia
brasileira passou por um período de hiperinflação, que começou nas décadas de 1980,
chegando a atingir uma média anual para a inflação de 764% entre 1990 e 1994. Foi no

ano de 1994 que esse quadro começou a se reverter com a criação do Plano Real, a

partir de então o Brasil passou a caminhar em direção de uma estabilidade econômica.
Em 1999 o Brasil adota o regime de metas de inflação, onde o Banco Central determina

um nível máximo para inflação usando a taxa básica de juros (SELIC) como
instrumento mais utilizado para manter a inflação abaixo de nível pré-determinado
(PORTAL BRASIL).

Como podemos observar na figura 2, quando o Brasil passa a adotar o regime de

metas de inflação, em 1999, a taxa de câmbio nominal atinge um valor de R$ 1,91,

enquanto que a inflação foi de em média 8,94%. Entre 1999 e 2002 tivemos um
aumento da taxa de câmbio nominal que chegou ao valor de R$ 2,93 e a inflação atingiu

12.53%, tais números neste período podem ser explicados, pelo menos em parte pelo
que se convencionou chamar de risco – Lula, onde houve um grande temor do mercado

que a eleição de Lula iria romper com o que se vinha fazendo no âmbito econômico,
acreditando que o compromisso com a estabilidade e austeridade iniciadas no governo

Fernando Henrique (FHC) não seria mantido pelo próximo governo. Logo após tomar

posse Lula e seu governo tomaram uma série de medidas com o objetivo de reduzir as
tensões macroeconômicas existentes decorrentes da sua eleição, destacam – se: novas
metas para inflação, elevação da taxa básica de juros (SELIC); aumento do superávit
primário; cortes de gastos públicos e etc (GIAMBIAGI et al, 2011).
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, IPEA e SNIPC
Após tais medidas, como podemos observar na Figura 2, houve uma sinergia

entre a taxa de inflação e a taxa de câmbio nominal, em que a teoria acerca do pass –

through, que uma valorização cambial ajuda na redução da inflação se verifica
empiricamente para a economia brasileira que, entre o período de 2002 a 2006 obteve
uma valorização cambial que foi de R$ 2,92 para R$ 2,18 respectivamente, atingindo

ainda em 2007 um valor de R$ 1,95 ao passo que a inflação saiu de 12,53% em 2002
para 3,14% em 2006. Essa sinergia volta a acontecer para o período de 2011 a 2015,

mas agora de forma contrária, nesse intervalo de tempo verificou – se uma

desvalorização cambial, onde o câmbio saiu de R$ 1,67 para R$ 3,33 aliado a uma
crescente taxa de inflação que foi de 6,60% para 10,67%, nesse período esses dados
também podem ser explicados pela crise econômica e política que o Brasil vem
passando. Vale ressaltar que a taxa de câmbio não é o único instrumento pelo qual a

inflação pode ser impactada, existem outras variáveis tais quais taxa de juros e a própria
expectativas de inflação que afetam a inflação, porém como pôde ser visto, a figura 2
fornece evidencias,

que indicam a validade acerca do que a teoria econômica do pass

through diz para relação taxa de câmbio e inflação.
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De acordo com o relatório de inflação do Banco Central de dezembro de 2015 a

alta da inflação desse mesmo ano foi em grande parte, o reflexo da depreciação do
cambial que teve efeitos sobre os produtos industriais e agropecuários (Bacen, 2015).

Barbosa Filho (2015) argumenta que no caso do Brasil há uma alta correlação

entre variação cambial e controle da inflação. O combate à inflação no Brasil ainda

depende excessivamente da variação cambial. O autor nos apresenta alguns dados que

sustentam tal afirmação: a meta de inflação foi cumprida em onze dos quinze anos em
que o regime de metas de inflação vigora no Brasil; dos onze anos em que se cumpriu a

meta, em oito anos houve valorização da taxa de câmbio real e por fim em seis anos dos
onze em que a meta de inflação foi cumprida, também houve valorização nominal da
taxa de câmbio nominal.

4.2. Importação de Bens de Capital x Taxa de Câmbio Real Efetiva
Outra questão em que fará o uso de gráficos e dados e se mostra relevante no

debate econômico, é a questão de qual o nível de câmbio ótimo para que a economia
possa ter um crescimento sustentável, veja que novamente o foco deixa de ser o regime
cambial, passando a ser o valor que o câmbio assumirá.

Como já discutido no capítulo três deste trabalho, há um extenso debate

econômico sobre qual será o nível de câmbio ideal para economia. No caso do Brasil

autores como Bresser – Pereira (2007) que acredita em um desenvolvimento econômico

impulsionado pelas exportações, e para tal é necessário um câmbio desvalorizado para

que as empresas e as exportações sejam favorecidas e tenham competitividade
internacional. O Brasil é um grande exportador de commodities, que são produtos que

possuem baixo valor agregado, sendo este um mercado competitivo e com produtos
homogêneos, os produtores atuam como tomadores de preço, assim sendo, uma

desvalorização cambial é benéfica pois torna o produto nacional mais barato em termos
de moeda estrangeira. Pode – se dizer que a competitividade das empresas nacionais

está sendo baseada apenas no preço, assim sendo quanto mais desvalorizada a moeda,
mais barato será o produto e mais competitivo será o setor exportador brasileiro. No
pensamento contrário, mas que em tese terá o mesmo efeito autores como Marconi e

Rocha (2012) apresentam a ideia de que mesmo com uma taxa de câmbio valorizada é

possível que haja uma redução nos preços, isso ocorre porque haverá uma maior
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participação de bens importados, em especial, os bens de capital na produção nacional o

que fará que com ocorra um ganho de produtividade o que possivelmente possa resultar
em uma redução dos preços. A competitividade passar a ser pelo preço e pela qualidade
do produto, assumindo que os bens de capital utilizados na produção tenham essa
capacidade. Admitindo que este argumento seja verdadeiro, de que a importação de

bens de capital possibilita um ganho de produtividade e por fim uma redução dos

preços, a análise gráfica busca verificar se em períodos de valorização do câmbio houve
um aumento na importação de bens de capital.

A taxa de câmbio utilizada na próxima analise e comparação, figura 3, será a

taxa de câmbio real efetiva, pois essa é uma taxa que permite uma análise mais profunda

e completa por levar em consideração diversos aspectos. Nonnenberg et al (2015) dizem
que a taxa de câmbio efetiva real é uma só variável que reúne três importantes aspectos

da competitividade externa de um país: relação entre preços domésticos e externos,
refletidos na taxa de câmbio; compreende o conjunto de países com maior relação de

transação com o país doméstico e a relação entre a inflação interna e externa. Torraca

(2011) argumenta que a principal característica da taxa de cambio efetiva é que leva em
consideração o comportamento da moeda doméstica frente o comportamento de outras

moedas. A autora, ainda nos diz que a taxa de câmbio efetiva podendo ser utilizada
como uma medida de competitividade internacional, compor índices financeiros e
monetários, indicador de transmissão de choques externos e etc.

Os dados referentes a importação da economia brasileira seguirão a

Classificação por Grandes Categorias Econômicas (CGCE) e foi elaborado pela

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1971 com o objetivo de sistematizar o
comércio internacional em grandes classes econômicas, no Brasil é utilizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Sistema de Contas Nacionais.

A estrutura da CGCE é dividida em: Bens de Capital – que é o foco desta análise, Bens
Intermediários, Bens de Consumo – duráveis e não duráveis, e Bens Não Especificados

Anteriormente. Na categoria de bens de capital há uma subdivisão entre equipamentos
de transporte industrial e equipamentos exceto o de transporte industrial. (MDIC6, 2016)

Para facilitar a visualização tanto dos movimentos da taxa de câmbio como das

importações de bens de capital, os dados que em sua fonte se encontram mês a mês,
6

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
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foram transformados para valores anuais. No caso da taxa de câmbio, foi feito uma
média simples. Para os valores das importações foram somados os valores de cada mês

para cada ano, assim, os valores apresentados na figura 3 para cada ano, será um
somatório das importações de cada mês de cada ano.

O setor de bens de capital bem desenvolvido tem duas importantes funções, a

primeira como um meio de reduzir a vulnerabilidade externa e a segunda como um

difusor do progresso técnico. O desenvolvimento deste setor traz consigo um aumento
no efeito de encadeamento da economia que para além desses dois fatores já citados
favorece também o aumento da renda e do emprego.

Percebe – se que o acesso aos bens de capital sejam eles produzidos internamente ou
importados se configura como um importante meio em que as empresas possam
melhorar sua competitividade interna e externa via aumento de produtividade, melhoria

nos produtos e nos processos. No que diz respeito a importação, como sugere a teoria

econômica, um câmbio desvalorizado torna a importação de bens de capital mais
dispendiosa visto que os produtos importados estão mais caros em termos da moeda

local, logo se as empresas não tiverem como repor esses bens através do mercado
interno, elas estarão perdendo competitividade pois o encarecimento destes bens quando
indispensáveis a produção aumentará os custos da empresa.

Ao analisarmos a figura 3 é possível verificar alguns períodos em que a

valorização do câmbio coincidiu com o aumento das importações de bens de capital,
ambos de forma contínua. No período entre 2002 e 2008, percebe – se que a taxa de
câmbio saiu de um patamar de 184,53 para 114,28 enquanto que no mesmo período as
importações de bens de capital saltaram de US$ 5.529 milhões no ano de 2003 para

US$ 21.581 milhões em 2008. De 2008 para 2009 houve uma queda nas importações,

mas que logo foi retomada em 2010, esta queda pode ser explicada pelo fato da crise

econômica mundial que possivelmente pode ter causado um cenário de preocupação e
desconfiança para a indústria brasileira. Outro período que podemos destacar, é o de

2013 á 2015 onde uma continua desvalorização cambial que saiu de um nível de 111,86

em 2013 chegando a 138,41 em 2015 também coincidiu com uma queda contínua das
importações de bens de capital que foram de US$ 32.691 milhões em 2013 para US$
23.292 milhões em 2015. Novamente vale ressaltar que o câmbio não é o único

condicionante das importações de bens de capital. Porém a análise do gráfico para o
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período verificado – 1999 a 2015, para a economia brasileira nos mostrou que a teoria

acerca de que uma valorização cambial facilita a importação de bens de capital pode
estar correta.

Figura 3- Evolução das importações de bens de capital x taxa de câmbio efetiva real
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da FUNCEX7 e IPEA.
Apesar de a análise gráfica nos mostrar que há uma tendência ao aumento das

importações de bens de capital mediante uma valorização cambial e de que esse tipo de
bem seria benéfico a economia por favorecer a produtividade, a análise sobre
valorização cambial e importações de bens de capital não é suficiente para podermos

fazer quaisquer afirmações sobre a economia visto que aumento das importações em

períodos de apreciação cambial é uma relação quase que básica. Visando endossar mais

a nossa análise, a figura 4, busca verificar qual categoria de bens (bens de capital, bens
de consumo e bens intermediários) tem um maior aumento em períodos de apreciação

cambial. Essa análise é importante pois se o aumento das importações de bens de capital
acontecerem em um nível menor do que as importações de bens de consumo e bens

intermediários os possíveis ganhos de produtividade podem ser anulados ou até mesmo
para suprir os desequilíbrios do balanço de pagamentos.
7

FUNCEX – Fundação Centro de Estudos Do Comércio Exterior
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Assim como na figura 3, os valores observados na figura 4 foram passados para

valores anuais com o objetivo de obter uma melhor visualização gráfica. Os valores da

importação de bens intermediários já se encontravam em valores anuais em sua fonte
(FUNCEX). Já os valores das importações de bens de capitais e bens de consumo foram
transformados de mensais para anuais somando – se os valores mensais de cada ano
para cada variável.

Visando oferecer uma visão complementar a análise de dados e também uma

forma diferente de leitura dos mesmos, a figura 4 foi elaborada através de números

índices. Formoso (1986) argumenta que número índice é uma medida estatística muito
utilizada por engenheiros e economistas para acompanhar alterações nos valores de um

grupo de variáveis econômicas. De uma outra forma, números índices são utilizados

para verificar variações relativas de preços. A leitura dos valores da figura acontece de

forma diferente ao das outras figuras deste trabalho, por exemplo, o valor de 115,59
referente ao ano de 2006 da variável importação de bens de capital significa que neste
ano, a importação de bens de capital foi 15,59% maior do que o ano de 1999.
Analogamente o valor 74,14 do ano de 2003 da variável importação de bens de

consumo refere – se a uma queda das importações de bem de 25,85% em relação a
1999.

Os números índices foram elaborados para figura 4 pois tem o objetivo de

verificar além da relação valorização cambial e maior importação de bens, ele busca
fornecer informações sobre a magnitude destas variações e qual variável – Importação
de bens de capital, bens intermediários e bens de consumo teve maior variação, ou seja,

busca responder se frente a uma valorização cambial qual importação destes três tipos
de bens obteve um maior aumento.

Como podemos observar na figura 4, os movimentos das importações de bens de

consumo e bens intermediários varia de maneira semelhante - mas não na mesma
proporção, ao movimento dos bens de capital, ou seja, quando há uma valorização

cambial as importações tendem a subir. De 2003 a 2008 é possível verificar um

aumento continuo das importações dos três tipos de bens ao mesmo tempo que nesse
período houve um continua valorização cambial, tal tendência é interrompida no ano de

2009 com uma queda das importações, mas logo retomada no ano de 2010. A taxa de
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câmbio volta a se desvalorizar de 2012 a 2015 enquanto que as importações das três
categorias de bens começar a reduzir a partir de 2013 seguindo até 2015.
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC, FUNCEX e IPEA

Ao analisarmos o gráfico anterior percebe – se que os aumentos das importações

tanto dos bens de capital como dos bens de consumo aumentam e diminuem
praticamente na mesma proporção entre o período de 1999 e 2003. Acompanhando o

movimento de desvalorização cambial percebe – se que entre 2003 e 2011 as
importações de bens de consumo aumentaram em uma proporção maior do que as
importações de bens de capital.

A análise do gráfico é importante pois assumindo que a importação de bens de

capital tenha um efeito positivo na produtividade das industrias brasileiras e que essa

produtividade gere ganhos de competitividade, se as importações de bens de consumo
forem maiores que as de bens de capital como demonstra a figura 4 é possível que o

ganho de competitividade seja anulado ou mesmo insuficiente caso ocorra déficits em

balanço comercial. Quando há aumento das importações for maior que um aumento das
exportações o saldo em balança comercial ficará deficitário. Isto é um efeito negativo
pois um déficit na balança comercial pode resultar em uma queda da produção interna

causando uma redução do PIB, essa retração do PIB pode acabar por gerar uma retração
nos investimentos produtivos, queda na renda advinda da exportação e também uma
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desvalorização cambial visto que a demanda pela moeda doméstica está menor aliado ao
fato de que aumento das importações gera um aumento na demanda por moeda

estrangeira. A renda advinda das exportações, as divisas que entram no país, pode – se
dizer que de certa forma subsidiam as importações pois quanto maior as exportações
maiores serão a entrada de divisas o que tende a valorizar a taxa de câmbio. Percebe –

se que os aumentos das importações não constituem um problema em si, deste que
sejam pelo menos acompanhadas de um aumento em igual proporção das exportações.
Senda as importações maiores que as exportações e como as importações de bens de
consumo aumentam em maior proporção do que as de bens de capital o possível ganho

de produtividade pode ser anulado pelos problemas apresentados acerca dos possíveis
déficits comerciais.

A figura 5 traz os mesmos números índices utilizados na figura 4, mas agora em

forma de tabela para deixar mais claro as diferenças em proporção entre as importações
de bens capital, bens intermediários e bens de consumo. A análise aqui se acontece da
mesma forma como foi explicado anteriormente para a figura 5. No período em que

houve uma maior desvalorização do câmbio, em 2003, quando a taxa de câmbio se

desvalorizou 13,57% em relação ao ano base (1999) a importação de bens de capital
teve uma redução de 39,22% e a importação de bens de consumo caiu 25,86%, ambos

em relação aos seus respectivos anos base. Já no ano de maior valorização do câmbio,
em 2011 que foi de 40,93% em relação ao ano base a importação de bens de capital
obteve um aumento de 235,33% em relação ao ano base e a importação de bens de

consumo teve um aumento de 477,55% também em relação ao ano base. Ao

analisarmos a figura 5 vemos que para os demais anos, em períodos de valorização
cambial a importação de bens de consumo teve um aumento em proporção maior que o
aumento das importações de bens de capital e nos períodos de desvalorização cambial, a

importações de bens de capital diminuíram em uma maior proporção que a redução nas
importações de bens de consumo.

Figura 5- Taxa de câmbio efetiva real x importação de bens de capital, intermediários e
bens de consumo (números índices)
Ano
1999
2000
2001
2002

Taxa de Câmbio Efetiva
Real
100,00
92,93
109,86
113,42

Importação de Bens
de Capital
100,00
95,42
101,42
72,41

Importação de Bens
Intermediários
100,00
116,48
114,29
99,19

Importações de Bens
de Consumo
100,00
95,21
96,57
78,68
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

113,57
108,38
89,12
80,05
73,84
70,24
70,39
61,46
59,07
65,54
68,76
69,91
85,07

60,78
74,00
94,49
115,59
157,12
237,23
203,08
282,38
335,33
348,05
359,36
324,19
256,04

108,26
143,06
162,72
194,42
252,45
357,31
257,09
361,52
434,00
426,19
453,61
438,77
350,82

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC, FUNCEX e IPEA

74,14
90,76
114,94
165,84
234,49
326,26
319,18
448,96
577,55
553,03
574,49
549,47
444,14

Em números absolutos as importações de bens intermediários sempre estiveram

acima dos demais, porém no caso de bens de capital as importações superavam as

importações de bens de consumo de 1999 até de 2008, a partir de 2009 essa tendência se
inverte e permanece até o ano de 2015. No ano de 1999 a importação de bens de capital

foi de US$ 9.097 milhões e os bens de consumo US$ 6.036 milhões em 2009 os bens de
capital tiveram uma importação de foi de US$ 18.474 milhões e bens de consumo US$
19.266 milhões. As importações de bens intermediários sempre se mantiveram bem

acima dos outros dois tipos de bens, atingindo um pico de US$ 126.521 milhões no ano
de 2013. (IPEA DATA)

5. Considerações Finais
O presente trabalho buscou fazer uma revisão da bibliografia econômica acerca

dos regimes cambiais para tentar entender como os diferentes tipos de regimes cambias

impactam a economia de um país e se possível verificar se há um tipo de regime que
tende a trazer maiores crescimentos econômicos. O capítulo um apresentou o
funcionamento básico de cada regime cambial suas regras e como a taxa de câmbio se
movimenta ou não dentro de cada um deles.

O capítulo dois, onde está o foco deste trabalho, há um debate entre os regimes

cambias fixos e flutuantes na busca de tentar saber qual dos dois é mais eficiente. O
debate sobre fixo x flutuante é um debate sobretudo acerca de estabilidade x

flexibilidade, respectivamente e também, mas de forma menos clara um debate sobre
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uma maior ou menor atuação do governo na economia ou pelo menos nesse instrumento
econômico. De acordo com a figura 1 na seção 1.5 não é possível determinar qual tipo

de regime é mais eficiente para o crescimento econômico visto que países com maiores
e menores taxas de crescimento estão presentes tanto no regime fixo quanto no
intermediário e flutuante.

Porém, é importante o levantamento de algumas questões acerca dos regimes

que podem ajudar a determinar qual o regime de câmbio é o mais indicado. Ao analisar
a teoria acerca do regime de câmbio fixo e seu principal ponto positivo contrapondo

com o seu custo, percebe – se que os custos de se manter um regime de câmbio fixo

podem ser considerados maiores do que o benefício que este regime possa trazer para a
economia. A estabilidade neste regime também está condicionada a credibilidade que a
autoridade monetária dispões perante aos demais agentes econômicos além de ter de

sacrificar a autonomia a política monetária e fiscal. Neste regime ao mesmo tempo em

que se tem a influência governamental na economia – no câmbio, o governo deixa de ter
poder sobre a política monetária e fiscal, logo aqueles que acreditam na interferência do
governo na economia devem escolher em qual área ele deverá ser atuante.

No que diz respeito perda da autonomia monetária, no regime de câmbio fixo, a

taxa de juros só irá se movimentar para manter a paridade cambial desejada pelo
governo, podendo não ser a taxa de câmbio ótima para a economia doméstica. As

reservas de divisas também desempenham papel fundamental no regime de câmbio fixo,
pois o governo tem de garantir a conversibilidade das moedas, percebe –se então que o
país fica vulnerável a choques externos, sobretudo a mudanças no fluxo de capitais. A

política fiscal no regime de câmbio fixo, devem se manter equilibradas de modo que
não tenham déficits que possam prejudicar a paridade cambial. A política cambial

também como a política monetária tem pouco espaço para manobras, ou seja, não pode
atender as necessidades da economia doméstica se necessário.

No câmbio flutuante o principal argumento contrário a este regime diz respeito a

alta volatilidade que pode ocorrer com o câmbio que é prejudicial sobretudo as
economias menos desenvolvidas. Atualmente com o mercado financeiro e de câmbio

cada vez mais desenvolvidos existem diversos instrumentos que auxiliam na diminuição
do risco de variações repentinas do câmbio.
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Os principais pontos favoráveis a este regime e que podem ser considerados

maiores que os custos é de que este regime, permite uma variação nos demais preços da

economia além do câmbio o que irá conduzir a economia ao seu ponto de equilíbrio,
além de ajustar quase que automaticamente o balanço de pagamentos. Agora tanto a

política monetária quanto a fiscal são independentes podendo atender as demandas

econômicas internas do país. Aliado a isso, em seu estado puro, no regime de câmbio
flutuante, a taxa de câmbio varia sem intervenções do governo, desse modo, este regime
é indicado pois uma interferência do governo no câmbio seja com de favorecer algum

setor ou proteger a economia de períodos de instabilidade o governo estaria
modificando aspectos e preços da economia de forma artificial o que pode não refletir a
realidade da economia causando assim ainda mais distorções e instabilidades.

Um debate auxiliar que é feito nos capítulos 3 e 4 buscam compreender se há um

nível para o câmbio ideal – valorizado ou desvalorizado, que permita um maior
crescimento econômico e que seja sustentável. Para um país que busca o

desenvolvimento através das exportações que visa proteger a indústria nacional um
câmbio desvalorizado será o mais indicado. Porém de acordo com a figura 3, há indícios

de que uma valorização cambial pode estar associada a um menor índice de inflação,

para além disso ao assumir que a importação de bens de capital é importante pois ajuda
na melhoria da produtividade bem como na difusão tecnológica a figura 4 mostra que
em períodos de valorização cambial há um aumento na importação de bens de capital.

Deve – se atentar, porém, que o aumento das importações pode ocasionar déficits na
balança comercial gerando prejuízos para a economia. Percebe – se que o debate acerca
dos regimes cambiais e do próprio câmbio é extenso, neste trabalho o foco foi em como
os regimes fixo e flutuante funcionam e impactam a economia, porém pode se ter um

debate sobre como e se o regime flutuante, utilizado atualmente no Brasil, afeta o

salário dos trabalhadores ou até mesmo se há um impacto nos investimentos produtivos
e financeiros no país.
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