
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

THIAGO ORTIZ BLEDOW

O MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO DURANTE A CRISE FINANCEIRA
GLOBAL E A PANDEMIA DA COVID-19

PORTO ALEGRE
2021



THIAGO ORTIZ BLEDOW

O MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO DURANTE A CRISE FINANCEIRA
GLOBAL E A PANDEMIA DA COVID-19

Trabalho de conclusão submetido ao Curso
de Graduação em Ciências Econômicas da
Faculdade de Ciências Econômicas da
UFRGS, como requisito parcial para
obtenção de título de Bacharel em Ciências
Econômicas.

Orientadora: Dra. Luiza Peruffo

Porto Alegre

2021





THIAGO ORTIZ BLEDOW

O MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO DURANTE A CRISE FINANCEIRA
GLOBAL E A PANDEMIA DA COVID-19

Trabalho de conclusão submetido ao Curso
de Graduação em Ciências Econômicas da
Faculdade de Ciências Econômicas da
UFRGS, como requisito parcial para
obtenção de título de Bacharel em Ciências
Econômicas.

Aprovado em: Porto Alegre, 23 de novembro de 2021.

BANCA EXAMINADORA:

Profa. Dra. Luiza Peruffo

UFRGS

Prof. Dr. Alessandro Donadio Miebach

UFRGS

Prof. Dr. Maurício Andrade Weiss

UFRGS



RESUMO

No século XXI, a economia global enfrentou duas das principais crises econômicas

já registradas. A primeira delas foi a Crise Financeira Global, que ocorreu entre 2007

e 2009. A outra foi a crise econômica que ocorreu devido à Pandemia da COVID-19.

Com uma rápida análise da evolução da taxa de câmbio BRL/USD é possível

perceber que, durante estas crises, o Brasil sofreu um processo de intensa

depreciação cambial. Cabe a este trabalho a busca aos fatores que foram

determinantes nestes períodos de depreciação cambial. São analisados os dados da

taxa de câmbio do período entre 1999 e 2020, dados oficiais sobre as intervenções

do Banco Central do Brasil e consolidados estudos sobre o tema. Assim, foi

identificado uma possível relação entre a posição da moeda brasileira na hierarquia

do Sistema Monetário e Financeiro Internacional atual e os movimentos de

depreciação cambial do real nos momentos de crise. Isso ocorreria, especialmente,

pois em momentos de incerteza os agentes assumem posições em moedas do

centro da hierarquia monetária, como o dólar.

Palavras-chave: Mercado de câmbio. Crise Financeira Global. Covid-19. Sistema

Monetário e Financeiro Internacional. Hierarquia monetária.



ABSTRACT

In the 21st century, the global economy faced two of the major economic crises on

record. The first one was the Global Financial Crisis, which took place between 2007

and 2009. The other was the economic crisis that occurred due to the COVID-19

Pandemic. With a quick analysis of the evolution of the BRL/USD exchange rate, it is

possible to see that, during these crises, Brazil suffered a process of intense

exchange rate depreciation. It is up to this work to search for the factors that were

decisive in these periods of exchange depreciation. Exchange rate data for the

period between 1999 and 2020, official data on the interventions of the Central Bank

of Brazil and consolidated studies on the subject are analyzed. Thus, a possible

relationship was identified between the position of the Brazilian currency in the

hierarchy of the current International Monetary and Financial System and the

exchange rate depreciation of the real in times of crisis. This would occur, especially,

since in moments of uncertainty agents assume positions in currencies at the center

of the monetary hierarchy, such as the dollar.

Keywords: Foreign exchange market. Global Financial Crisis. Covid-19.

International Monetary and Financial System. Monetary hierarchy.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o início do século XXI, o mundo enfrentou duas das principais crises

econômicas já vivenciadas. A primeira delas foi a Crise Financeira Global (CFG),

que ocorreu entre os anos de 2007 e 2009. Segundo Prates e Cunha (2009), a CFG

inicia nos Estados Unidos e afeta, no primeiro momento, os países desenvolvidos, já

no segundo semestre de 2008 ela passa a também atingir grande parte dos países

emergentes.

No início do ano de 2020, o mundo se deparou com a necessidade de

enfrentar a Pandemia da COVID-19. Além do evidente dano à saúde, este novo

vírus impactou a economia global fortemente. Grande parte desse impacto

econômico ocorreu devido à alta transmissibilidade do vírus e à necessidade de

distanciamento social para controlá-lo. Nesse contexto, ocorre outra crise no século

XXI, que pode ser evidenciada pela projeção de queda real do PIB em 2020 da

maioria das principais economias do mundo (IMF, 2020).

Há uma grande diferença na origem destas crises, que impacta em como elas

se desenvolveram ao redor do mundo. A CFG é uma crise de origem financeira, e

surge no setor imobiliário dos Estados Unidos, impactando inicialmente os bancos

ligados a este setor. Enquanto isso, a crise que iniciou em 2020 tem como origem os

danos causados pelo vírus da COVID-19. Dessa forma, a CFG evolui de acordo com

seus impactos financeiros, e a Crise da COVID-19 conforme a proliferação da

doença.

Ao longo de ambas as crises, é possível observar uma grande depreciação

do real perante o dólar americano. A taxa de câmbio do dólar comercial americano

iniciou o segundo semestre de 2008 em R$1,60 e no final daquele ano era de

R$2,33, já no início de 2020 a taxa era de R$4,02 e no final do primeiro semestre

daquele ano era de R$5,47, segundo dados do Banco Central do Brasil (BCB). De

acordo com Krugman, Obstfeld e Melitz (2015), as taxas de câmbio estão entre os

preços mais importantes em uma economia aberta, pois têm uma posição

determinante no comércio internacional e, também, podem influenciar outros

aspectos macroeconômicos.

Outro fator relevante a se considerar é a existência de uma hierarquia

monetária dentro do Sistema Monetário e Financeiro Internacional (SMFI). Dentro

desta hierarquia, o real é uma das moedas periféricas, enquanto isso, o dólar é
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considerado moeda-chave. Esta hierarquia é determinante, visto que, de acordo com

Conti, Prates e Plihon (2014, p. 342), “[...] os países periféricos enfrentam

dificuldades não negligenciáveis na condução de sua política econômica [...]”. Além

disso, a hierarquia existente pode ter um impacto relevante na depreciação do real

perante o dólar durante as crises, pois nos momentos de incerteza há um

movimento dos agentes buscando se estabelecer em moedas mais centralizadas do

SMFI (ANDRADE e PRATES, 2012).

Nesse contexto, surge o questionamento: o que direciona o real a uma

intensa depreciação em momentos de crise econômica global? Dessa maneira, este

trabalho tem como objetivo geral entender quais fatores foram determinantes no

processo de depreciação cambial do real durante a CFG e a crise da COVID-19. A

hipótese primária é que o processo de intensa depreciação sofrido pelo real em

relação ao dólar esteve fortemente relacionado com a posição do real dentro da

hierarquia monetária existente no SMFI, que, em situações de crise, faz com que os

agentes econômicos aloquem uma maior parte dos recursos em moedas mais

centralizadas dentro do sistema.

Para atingir o objetivo geral do trabalho foram estabelecidos três objetivos

específicos. O primeiro objetivo específico do trabalho é compreender como o SMFI

e a hierarquia monetária afetam o real em situações de crise econômica

internacional. O segundo objetivo específico é identificar e comparar os principais

mecanismos de atuação do BCB durante a CFG e a crise da COVID-19. Por fim, o

terceiro objetivo específico definido é verificar como o real respondeu em relação ao

dólar americano durante o período de 1999 até 2021, incluindo, assim, a CFG e a

crise da COVID-19.

Para alcançar os objetivos do trabalho, será feita a coleta de dados das taxas

de câmbio divulgadas pelo BCB. Além disso, serão usados relatórios oficiais do BCB

para identificar os principais métodos de atuação no mercado cambial durante o

período de 2007 até 2009 e de 2020 até 2021. Em complemento, o método de

revisão da literatura será usado para fundamentar o estudo.

Esta monografia está dividida em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O

segundo capítulo traz uma revisão da literatura de forma a definir o mercado de

câmbio internacional e o processo de formação das taxas de câmbio. Além disso, é

introduzido o SMFI e a hierarquia monetária contida nele. O terceiro capítulo inicia

com uma contextualização do mercado de câmbio brasileiro e sua evolução após a
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adoção do regime de câmbio flutuante, ainda neste capítulo são apresentados os

dados empíricos da taxa de câmbio entre dólar e real. No quarto capítulo, é feita

uma discussão analítica baseada nos dados empíricos coletados e nos elementos

teóricos apresentados. O último capítulo é formado pelas conclusões feitas a partir

dos objetivos propostos.
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2 O MERCADO DE CÂMBIO E O SISTEMA MONETÁRIO E FINANCEIRO
INTERNACIONAL

Este capítulo do presente trabalho aborda questões teóricas a respeito do

mercado de câmbio internacional, as taxas de câmbio e o SMFI, e está dividido em

duas seções complementadas pelas conclusões parciais. Primeiramente, são

apresentadas as principais características do mercado de câmbio internacional e a

importância desse mercado. Ainda na primeira seção, é feita uma revisão de

algumas das principais teorias de formação das taxas de câmbio. Na segunda seção

é feita uma revisão teórica sobre o SMFI, apresentando a sua evolução e o conceito

de hierarquia monetária. Na parte final do capítulo são apresentadas as conclusões

parciais.

2.1 O MERCADO DE CÂMBIO INTERNACIONAL E AS TAXAS DE CÂMBIO

Segundo Rossi (2010), o mercado de câmbio internacional é o espaço onde

ocorre a negociação e troca entre moedas, é, também, nesse mercado onde as

transações dele formam as taxas de câmbio das variadas moedas existentes.

Krugman, Obstfeld e Melitz (2015) definem como mercado cambial estrangeiro, o

mercado onde ocorre o comércio monetário internacional, e que pela interação entre

compradores e vendedores as taxas de câmbio são formadas.

Como principais características do mercado de câmbio internacional, Rossi

destaca: “[...] a predominância do mercado de balcão, um alto grau de liquidez, um

baixo grau de regulação, uma alta alavancagem e a ausência de viés altista ou

baixista” (ROSSI, 2010, p. 3). O fato de a maioria das transações serem feitas no

mercado de balcão, torna esse um mercado descentralizado e, por consequência,

com menos controles que o mercado de ações, por exemplo.

De acordo com Krugman, Obstfeld e Melitz (2015), existem quatro principais

agentes no mercado cambial, os bancos comerciais, as corporações, as instituições

financeiras não bancárias e os bancos centrais. Os bancos comerciais estão

envolvidos em grande parte das transações internacionais, isso ocorre porque,

normalmente, as transações cambiais ocorrem pela troca de saldos bancários

estabelecidos em diferentes moedas.
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Krugman, Obstfeld e Melitz (2015) citam maneiras de realizar as transações

cambiais, duas delas são taxas à vista e taxas futuras. As taxas à vista, também

chamadas de taxas de câmbio spot, são aquelas que são realizadas imediatamente.

As taxas de câmbio futuras especificam uma data futura para a efetivação da troca.

Conforme Ventura e Garcia (2012), essas taxas de câmbio guardam uma diferença

que depende da taxa de juros interna e da taxa de juros externa do país. Por fim,

também existem os swaps cambiais estrangeiros, trata-se da união entre a venda à

vista de uma moeda e a compra recompra futura dessa moeda.

O mercado cambial é o mercado mais relevante se considerado o volume de

operações (ROSSI, 2010, p. 2). Em 2019, a média diária de negociação do mercado

cambial foi de aproximadamente US$6,595 trilhões (BIS, 2019). Além disso,

conforme dados do Bank of International Settlements (BIS), é possível perceber a

preponderância do dólar, que teve como média diária de negociação US$5,524

trilhões. As outras duas moedas mais comercializadas foram o euro e o iene, com a

média diária de negociação de US$2,219 trilhões e US$1,108 trilhões,

respectivamente.

A taxa de câmbio nominal é o preço de uma moeda em termos de outra. De

acordo com Prates (2015, p. 21), a importância da reflexão a respeito da taxa de

câmbio surge do seu caráter central na análise da interação entre economias

nacionais. Com a comercialização das moedas no mercado internacional, junto da

adoção de regimes de câmbio flutuante, as moedas estão sujeitas a variações,

essas variações podem ser consideradas depreciações ou apreciações.

A depreciação de uma moeda ocorre quando o preço dela em relação à outra

moeda reduz, a apreciação é o efeito inverso, quando o preço de uma moeda

aumenta em relação à outra. Dado todas outras variáveis constantes, uma

depreciação da moeda torna as mercadorias de um país mais baratas para os

estrangeiros. No caso de uma apreciação ocorre o efeito inverso, ou seja, as

mercadorias de um país se tornam mais caras para os estrangeiros (KRUGMAN,

OBSTFELD e MELITZ, 2015).

Além da taxa de câmbio nominal, existem outras classificações das taxas de

câmbio. Há as taxas de câmbio reais, que são uma medida teórica, e levam em

consideração o poder de compra de uma moeda perante outra. Normalmente, a taxa

de câmbio real é construída a partir da diferença entre a inflação de dois países. Em

complemento, existem as taxas de câmbio bilaterais, que são referentes ao preço
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relativo entre apenas duas moedas, enquanto isso, as taxas de câmbio multilaterais

levam em consideração o preço de uma moeda em relação a um conjunto de

moedas

Uma relevante parte da literatura foi destinada à formulação de teorias que

explicassem a determinação das taxas de câmbio. Segundo Prates (2015, p. 22), no

período entre guerras, surgem duas importantes teorias de determinação da taxa de

câmbio nominal. A primeira delas é a Paridade do Poder de Compra (PPC), a

segunda é a Paridade da Taxa de Juros (PDTJ).

Para realizar a formulação da PPC, Cassel (1916)1 apud Prates (2015), utiliza

a lei do preço único. Para Krugman Obstfeld e Melitz (2015), a lei do preço único

estabelece que em mercados competitivos, livres de custo de transporte e barreiras

oficiais para negociar, mercadorias idênticas comercializadas em diferentes países

devem ter o mesmo preço em uma mesma moeda. Dada a hipótese de um mercado

sem custos de transporte e sem barreiras para o comércio, essa lei é baseada no

fato que existem incentivos para que ocorra o comércio internacional no caso de

uma diferença entre os preços das mercadorias em países diferentes.

A teoria da PPC define que a taxa de câmbio entre as moedas de dois países

é igual à razão dos níveis de preços desses países. Dessa maneira, uma queda no

poder de compra de um país será conectada com uma depreciação da moeda

nacional, assim como, um aumento no poder de compra será conectado com uma

valorização da moeda nacional.

Pode-se dizer que a PPC se trata de uma forma de generalização da lei do

preço único. Segundo Krugman Obstfeld e Melitz (2015), a diferença entre ambas as

teorias é o fato que a lei do preço único se aplica em mercadorias individuais, e a

PPC ao nível geral de preços. Ou seja, se a lei do preço único é verdadeira para

todas as mercadorias, por consequência, a PPC também é válida.

Os principais defensores da PPC afirmam que a teoria é válida mesmo com

eventuais falhas da lei do preço único. Isso ocorre, pois quando há alterações de

preços de mercadorias específicas em determinados países, as demandas por sua

moeda e produtos se adaptam, não desviando consideravelmente do proposto pela

PPC.

1 CASSEL, G. The present situation of the foreign exchanges. The Economic Journal, Mar.
1916.
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Em contraponto à PPC, Keynes (1936)2 apud Prates (2015) elabora a PDTJ.

De acordo com Krugman Obstfeld e Melitz (2015), a condição da paridade de juros é

satisfeita quando os retornos esperados nos depósitos de quaisquer duas moedas

são iguais quando medidos na mesma moeda. Portanto, de acordo com essa teoria,

o equilíbrio do mercado cambial estrangeiro ocorre quando todas as moedas

oferecem a mesma taxa de retorno esperado.

Para melhor entender a PDTJ, é necessário desmembrar a taxa de retorno

esperado. Primeiramente, é importante considerar as taxas de juros oferecidas por

um depósito em determinada moeda. Além disso, a mudança esperada na taxa de

câmbio entre as moedas também é considerada, ou seja, caso se espere uma

variação na taxa de câmbio entre a moeda considerada e a moeda de um ativo,

essa mudança é considerada para montar a taxa de retorno esperado.

Além disso, existem duas outras características principais de um ativo que

são consideradas. A primeira delas é o risco, que consiste na variação da taxa de

retorno que um ativo pode sofrer. Essa variação é considerada indesejada de acordo

com Krugman Obstfeld e Melitz (2015), ou seja, quanto maior a variação que a taxa

de retorno de um ativo pode sofrer, maior é o risco do ativo. Outra característica

importante é a liquidez do ativo. A liquidez trata do custo e da velocidade com a qual

os poupadores podem tornar os ativos disponíveis. Ou seja, quanto maior a liquidez

de um ativo, menor é o custo e mais rápido ele é comercializado.

Segundo Prates (2015, p. 22), o estudo dos fatores determinantes das

paridades cambiais surge como questão teórica relevante em momentos de

flutuação cambial. Nesse contexto, além do período entre guerras, a autora

considera que ocorreu um maior desenvolvimento das teorias de determinação da

taxa de câmbio no período posterior à 1973, ou seja, após o fim do Sistema de

Bretton Woods.

Com o fim de Bretton Woods e a volta do interesse dos economistas do

mainstream pelos determinantes da taxa de câmbio nominal, Prates (2015, p. 30)

propõe a existência de cinco gerações diferentes de modelo. Cada uma dessas

gerações buscava resolver as respostas empíricas negativas do modelo anterior ou

os puzzles revelados pelos estudos econométricos anteriores. Seis destes puzzles

ganham destaque.

2 KEYNES, J. M. The general theory of employment, interest and money. London:
Macmillan, 1936.
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O primeiro deles é chamado de enigma da determinação da taxa de câmbio,

e trata a respeito da desconexão entre a taxa de câmbio e seus fundamentos na

maior parte do tempo. O segundo puzzle se refere aos desvios entre as taxas de

câmbio observadas e a PPC. O terceiro trata sobre o excesso de volatilidade da taxa

de câmbio. O quarto diz respeito à menor velocidade de ajustamento das taxas de

câmbio nominais em direção ao equilíbrio relativamente à velocidade dos preços. O

quinto puzzle se refere à não distribuição normal do retorno das transações

cambiais. O último puzzle trata da violação empírica da condição da paridade

descoberta da taxa de juros (PRATES, 2015, pp. 30-31).

A primeira das gerações de modelos ocorre a partir da segunda parte dos

anos 1970 até a primeira parte dos anos 1980. Segundo Plihon (1999)3 apud Prates

(2015), o ponto de ligação entre a primeira geração de modelos é a importância

dada aos estoques de ativos monetários e financeiros, ao contrário da análise

voltada aos fluxos de divisas que era realizada anteriormente.

Os primeiros modelos dessa geração foram os da abordagem monetária das

taxas de câmbio, elaborados por Frenkel (1976)4 apud Prates (2015) e Johnson

(1977)5 apud Prates (2015). Nesses modelos as taxas de câmbio refletem o

equilíbrio do mercado monetário, de acordo com a relação entre a oferta e a

demanda de moeda. Como uma das conclusões da abordagem monetária, pode-se

dizer que os desequilíbrios cambiais podem ser eliminados por políticas

exclusivamente monetárias.

Além dos modelos já citados faz parte dessa geração o modelo da

“sobrerreação” das taxas de câmbio, de Dornbush (1976)6 apud Prates (2015), que é

conhecido como modelo monetarista de preços rígidos. Neste modelo, se tem como

uma das principais conclusões que desequilíbrios do mercado de câmbio não são

sempre resolvidos por um processo de convergência regular em direção ao

equilíbrio. Nesse caso, o processo da taxa de câmbio para o equilíbrio de longo

prazo se dá, pois as antecipações têm caráter estabilizador.

6 DORNBUSH, R. Expectations and exchange rate dynamics. Journal of Political Economy,
v. 84, 1976.

5 JOHNSON, H. The monetary approach to the balance of payments: a non technical guide.
Journal of International Economics, n. 7, 1977.

4 FRENKEL, J. A monetary approach to the exchange rate: doctrinal aspects and empirical
evidence. The Scandinavian Journal of Economics, v. 78, n. 2, p. 200-224, 1976.

3 PLIHON, D. Les taux de change. Paris: La Decouverte, 1999.
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O modelo monetarista de preços rígidos ainda adicionou duas alterações.

Uma delas é o uso do lag temporal, que cria uma diferença na análise cambial de

curto e de longo prazo. Além disso, com base na paridade descoberta da taxa de

juros, esse modelo considera os fatores financeiros na trajetória da taxa de câmbio

nominal no curto prazo. (PRATES, 2015).

Dentro da primeira geração de modelos, ainda é adicionado os modelos de

escolha de portfólio. Além destes, foi criado um novo gênero de modelo monetarista,

segundo Prates (2015, p. 35), esses modelos buscavam superar a hipótese,

utilizada pelos modelos anteriores dessa geração, de que os residentes não detêm

moeda estrangeira.

A segunda geração ocorreu a partir da década de 1980, com base em

modelos de matriz novo-clássica, o principal objetivo era responder aos estudos de

Meese e Rogoff (1983)7 apud Prates (2015), que diziam que modelos de passeio

aleatório tinham melhor desempenho empírico que modelos estruturais propostos

até aquele período. O segundo modelo de matriz novo-clássica dessa geração é o

modelo de bolhas especulativas, elaborado por Blanchard e Watson (1984)8 apud

Prates (2015). O modelo tratava de responder ao primeiro puzzle e, também, sobre

o episódio de sobrevalorização do dólar na década de 1980.

Conforme Prates (2015), a terceira geração de modelos surgiu na década de

1990, e os modelos dela podem ser chamados de novo-keynesianos. Os modelos

da quarta geração são elaborados no final do século, eles ignoram a hipótese de

agentes representativos, e consideram a heterogeneidade dos agentes. Essa

geração envolve dois modelos diferentes, o modelo da microestrutura do mercado

de câmbio de Evans e Lyons (2006)9 apud Prates (2015), e o modelo

comportamental elaborado, especialmente, por De Grauwe e Grimaldi (2006)10 apud

Prates (2015). Por fim, a quinta geração de modelos procura responder ao último

dos puzzles destacados, que trata da não verificação empírica da condição de

paridade descoberta da taxa de juros.

10 DE GRAUWE, P.; GRIMALDI, M. The exchange rate in a behavioral finance framework.
New Jersey: Princeton University Press, 2006.

9 EVANS, M.; LYONS, R. Order flow and exchange rate dynamics. [S.l.], 1999. (NBER
Working Paper, n. 7317).

8 BLANCHARD, O.; WATSON, M. Bulles, anticipations rationnelles et marches financiers.
Paris, 1984. Annales de L’insee, n. 54.

7 MEESE, R.; ROGOFF, K. Empirical exchange rate models of the seventies – do they fit out
the sample? Journal of International Economics, n.14, p. 3-24, 1983.
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Além dos modelos do mainstream que surgiram após o fim do sistema de

Bretton Woods, a abordagem pós-keynesiana ganha relevância. Sobre o momento

em que surge esta abordagem é possível afirmar nas palavras de Prates (2015, pp.

39-40) que:

Seu ponto de partida é um contexto histórico particular marcado pelas
seguintes características: i) maior volatilidade, com taxas de câmbio, taxas
de juros e preços dos ativos sujeitos tanto a amplas flutuações de curto
prazo, como a mudanças relevantes em prazos mais longos; e ii) alto grau
de contágio, com a propagação de turbulências financeiras do epicentro do
sistema monetário e financeiro internacional para países e mercados que,
aparentemente, não possuem nenhuma relação com o problema original
(mesmo para aqueles considerados como condutores de políticas
macroeconômicas “sólidas”).

A estruturação da abordagem pós-keynesiana ocorre a partir da ideia de que

os fluxos de capitais de curto prazo são os principais determinantes dos movimentos

das taxas de câmbio. Nesse sentido, as expectativas de ganhos de capitais são

essenciais para determinar a direção dos fluxos de capitais (PRATES, 2015).

Schulmeister (1988)11 apud Prates (2015, p. 41), desenvolve duas diferentes formas

de expectativas: “ i) as expectativas de curto prazo, mais suscetíveis às “notícias”

(news) econômicas e políticas; e ii) as expectativas de médio prazo, influenciadas

pelos “fundamentos econômicos [...]”. Dessa maneira, as expectativas de curto

prazo são mais voláteis que as de médio prazo.

Além disso, são considerados dois movimentos comuns do mercado cambial.

O primeiro deles é o chamado “efeito-manada”. Neste caso, a apreciação de uma

moeda, causada pela compra dela por determinados agentes, influencia outros

agentes a também comprarem esta moeda, gerando uma apreciação ainda maior. O

segundo movimento é chamado de cash-in. Este ocorre quando os agentes efetivam

seus lucros com a venda dos ativos. Nesse sentido, o movimento de apreciação de

uma moeda se intensifica conforme o efeito-manada e é finalizado quando os

grandes agentes realizam o cash-in (SCHULMEISTER, 1988 apud PRATES, 2015).

Ainda conforme a abordagem pós-keynesiana, outro aspecto que seria levado

em consideração pelos agentes no momento de compra ou venda de um ativo, é a

liquidez deles. Esse aspecto dependerá, também, da moeda em que o ativo está

11 SCHULMEISTER, S. Currency speculation and dollar fluctuations. Banca Nazionale Del
Lavoro Quarterly Review, Dec. 1988.
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denominado (HARVEY, 199912 apud PRATES, 2015, p. 44). Neste sentido, Andrade

e Prates (2012) interpretam que Harvey assume uma diferenciação entre as moedas

nacionais, mas não salienta as assimetrias do SMFI.

Nesta seção, foram apresentadas diferentes teorias sobre a formação das

taxas de câmbio, entre elas a PPC e a PDTJ desenvolvidas no período entre

guerras, os modelos divididos em cinco gerações, que foram elaborados após 1973

e, por fim, a abordagem pós-keynesiana sobre a taxa de câmbio. Além disso, foi

apresentado o mercado de câmbio internacional, sua importância e suas principais

características. Entre suas características, estão os dados do BIS sobre o volume

médio de negociação do mercado de câmbio, estes dados corroboram com a ideia

de hierarquia monetária dentro do SMFI, que será o objeto de análise da próxima

seção.

2.2 O SISTEMA MONETÁRIO E FINANCEIRO INTERNACIONAL

Em meados de 1944, se aproximando do fim da Segunda Guerra Mundial, é

iniciado um processo de debate dos rumos que a economia internacional deveria

seguir. Este processo culminou no chamado Acordo de Bretton Woods. Os dois

maiores idealizadores foram Keynes, representando o lado britânico e White,

representando os Estados Unidos. O contexto da Inglaterra e Estados Unidos eram

quase que opostos naquele período, o país europeu tinha uma situação de

fragilidade econômica recorrente e uma economia esgotada pelo esforço de guerra,

já o país norte-americano era uma potência em ascensão que havia recuperado sua

plena capacidade de produção com o esforço de guerra. Este cenário pode ser

evidenciado por acordos preliminares, firmados ainda durante a Segunda Guerra

Mundial, onde os ingleses cederam às condições norte-americanas para garantir,

conforme Eichengreen (2012, p. 134) “[...] promessas americanas de oferecer ajuda

financeira em termos favoráveis e de respeitar a prioridade que os britânicos

atribuíam ao pleno emprego.”

Conforme Ocampo (2017, pp. 3-5), existiam três consensos em relação às

necessidades daquele período. O primeiro deles estava relacionado ao fato de que o

12 HARVEY, J. T. Exchange rates: volatility and misalignment in the post-bretton woods era. In:
DEPREZ, J.; HARVEY, J. T. (Eds.). Foundations of international economics: post keynesian
perspectives. London: Routledge, 1999. c. 8.
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padrão-ouro que havia existido era pró-cíclico, e mantinha a estabilidade cambial em

detrimento das metas de emprego, e que, neste novo momento, deveria haver

margem para a adoção de medidas anti-cíclicas. O segundo consenso é o fato de

que houve um descontrole das taxas de câmbio, principalmente, após a Crise de

1929 e o abandono do padrão-ouro por parte da Inglaterra em 1931. O terceiro e

último consenso foi de que os fluxos de capitais tiveram grande impacto na

instabilidade das taxas de câmbio na década de 1930.

Em 1944, o Acordo de Bretton Woods é assinado. De acordo com Ocampo

(2017, pp. 6-7) o sistema acordado tinha algumas características principais, entre

elas estavam, um sistema de reserva global baseado em um padrão dólar-ouro; um

sistema com taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis em determinadas situações. Ou

seja, o dólar garantiria a conversibilidade da sua moeda em ouro, e também

assumiria o papel de moeda central desse sistema de câmbio.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial os países europeus necessitavam de

apoio para se reconstruírem. Com o Plano Marshall e, também, por intermédio de

instituições, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, os

Estados Unidos passam a ter uma agenda para reestruturar a economia dos países

capitalistas. Nesse contexto, com a centralidade do dólar e o papel de financiar

outros países, os Estados Unidos passam a ser hegemônicos no SMFI.

Com o Plano Marshall, gastos de guerra dos Estados Unidos e o ajuste das

balanças da maior parte dos países europeus e do Japão, que aconteceu devido à

retomada do crescimento desses países após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu

uma redistribuição das reservas dos Estados Unidos que serviu para o retorno da

conversibilidade das contas correntes. Em 1959, essa conversibilidade se torna

ampla com o início das operações nos mercados de câmbio. Esse sistema baseado

em paridades fixas entre moedas conversíveis, fazia com que os países

aumentassem suas reservas em dólares, e, assim o sistema dependia cada vez

mais da liquidez proporcionada pelo dólar (EICHENGREEN, 2012).

Conforme Ocampo (2017, p. 49), existia uma instabilidade crônica no sistema,

conhecida como Dilema de Triffin, causada pelo uso de uma moeda nacional como

reserva internacional predominante. Com a agenda adotada no período pós-guerra,

a necessidade de prover liquidez para outros países e o dólar assumindo um papel

como a moeda de circulação internacional, os Estados Unidos acabam acumulando

recorrentes déficits no balanço de pagamento. Estes déficits eram contraditórios à
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necessidade de acumular reservas para emitir dólares e manter a conversibilidade

em ouro.

Outro aspecto posterior ao Acordo de Bretton Woods, é um processo em que

as principais economias do mundo passaram a ter uma maior integração dos

mercados financeiros. Além disso, de acordo com Eichengreen (2012), os controles

de capitais passaram a ser menos efetivos após as décadas de 1940 e 1950. Nesse

sentido, os governos passaram a se preocupar cada vez mais com os fluxos de

capitais internacionais.

A partir de 1960 inicia-se a crise do dólar, onde o preço do ouro em dólar

aumenta significativamente e há fugas de capital dos Estados Unidos. Além dos

fatores já citados, como a maior integração dos mercados financeiros, a

necessidade de liquidez do sistema internacional através do dólar e o Dilema de

Triffin, a participação militar dos Estados Unidos em guerras, como a Guerra do

Vietnã, que necessitavam de um alto financiamento e a adoção de políticas

expansionistas nos Estados Unidos acabaram por aumentar o diferencial de juros e

a especulação contra o dólar (EICHENGREEN, 2012). Nesse contexto, a

conversibilidade do dólar em ouro se torna cada vez mais desacreditada, gerando

diversos ataques especulativos contra o dólar. Em 1971 os Estados Unidos acabam

com ela e, consequentemente, com o próprio Sistema de Bretton Woods.

Assim, a partir da década de 1970, o mundo deixa de ter uma organização

formal do SMFI. Conforme Eichengreen (2012), os países tinham duas opções

opostas. A primeira delas era optar por um câmbio flutuante e, a segunda, manter o

câmbio fixo. O câmbio flutuante foi a opção para grandes países como os Estados

Unidos, que podiam tolerar as incertezas geradas por este regime de câmbio. Para

outros países, especialmente os países em desenvolvimento, o câmbio flutuante

gerava ainda mais incerteza, dessa forma, foi feita a tentativa com regimes de

câmbio fixo.

A tendência de globalização dos mercados dificultou a manutenção da

paridade fixa, pois os controles de capitais poderiam reduzir a quantidade de capital

estrangeiro no país. Assim, principalmente a partir da década de 1990, o número de

países que passaram a adotar regimes de câmbio flutuante aumentou

consideravelmente (EICHENGREEN, 2012).

Mesmo com as transformações que ocorreram após o fim de Bretton Woods,

entre elas a criação do euro na década de 1990, o dólar continuou o seu movimento
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de maior preponderância dentro do sistema. Esta característica da moeda

norte-americana pode ser evidenciada pela Figura 1, onde são apresentadas as

participações de quatro das principais moedas do SMFI relativas às reservas de

câmbio internacionais, às dívidas internacionais, aos empréstimos internacionais, ao

volume das negociações no mercado de câmbio internacional e aos pagamentos

internacionais.

Figura 1 - Participação das moedas (em %)

Fonte: European Central Bank (2021), baseado em BIS, IMF SWIFT e ECB calculations.

Dentro desta evolução do SMFI cada uma das moedas nacionais assume um

diferente papel. Conti, Prates e Plihon (2014, p. 342) ressaltam que, “As distintas

moedas nacionais têm usos e status diferenciados na economia mundial, gerando

padrões igualmente diferenciados na demanda por essas moedas e nos fluxos de

capitais que entram e saem dos países em questão.”. Desta forma, as moedas

nacionais são colocadas em uma hierarquia monetária conforme ilustrado pela

Figura 2:
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Figura 2 - A hierarquia do SMFI

Fonte: Conti, Prates e Plihon (2014)

Como é possível observar, a hierarquia monetária é composta por quatro

diferentes níveis. O lugar central é ocupado pelo dólar, a moeda-chave do sistema,

em um segundo plano o euro. Em seguida estão estabelecidas as demais moedas

centrais, como o iene. Por último as moedas periféricas, incluindo o real.

Conforme Conti, Prates e Plihon (2014, p. 345), essa hierarquia é

estabelecida de acordo com três principais questões. A primeira delas está

relacionada à dimensão da economia do país que emite a moeda e o quão integrada

é esta economia com o resto do mundo, ou seja, quanto maior for a economia e sua

relevância internacional mais relevância terá a sua moeda. O segundo fator é o

poder político de cada país no cenário internacional. Por fim, as ações que o

governo nacional executa com o objetivo de aumentar o uso internacional da sua

moeda também são uma questão relevante.

De acordo com Prates (2015), a hierarquia monetária do SMFI não é

considerada pelos modelos mais tradicionais de determinação da taxa de câmbio.

Assim, não são levadas em consideração as mudanças que as economias

emergentes sofrem, e, portanto, deve-se considerar que o mercado cambial destas

economias não reflita exatamente ao proposto por estes modelos de determinação

da taxa de câmbio.

Ainda de acordo com Conti, Prates e Plihon (2014), países com moedas

periféricas como o Brasil, têm uma tendência a grande variabilidade das taxas de

câmbio, pois a demanda internacional por moedas periféricas, que não possuem
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liquidez internacionalmente, é vulnerável ao quanto o cenário internacional está

demandando por liquidez. Dessa forma, em momentos de grande incerteza

econômica, como durante a CFG e a crise da COVID-19, os agentes internacionais

tendem a optar por divisas com maior liquidez.

2.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

A primeira seção deste capítulo é iniciada com a apresentação das principais

características do mercado de câmbio internacional, ambiente no qual são formadas

as taxas de câmbio. Ainda na primeira seção são apresentados diferentes modelos

de determinação das taxas de câmbio, neste caso é válido ressaltar a importância

da abordagem pós-keynesiana, visto que neste tipo de abordagem é considerado

fundamental as expectativas dos agentes, e além disso, considera um ambiente de

alta volatilidade das taxas de câmbio e de difusão de instabilidades econômicas para

países que, teoricamente, não estariam relacionados com as causas iniciais destas

instabilidades. Além disso, na segunda seção do capítulo, foi exibida a evolução do

SMFI e algumas de suas características atuais. Neste caso, cabe destaque à

hierarquia monetária vigente, que impacta diretamente na volatilidade das taxas de

câmbio do real. No próximo capítulo, serão abordadas peculiaridades do mercado

cambial brasileiro, e também serão apresentados dados das taxas de câmbio da

moeda brasileira.
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3 O MERCADO DE CÂMBIO BRASILEIRO

Este capítulo do presente trabalho aborda o mercado de câmbio brasileiro, e

está dividido em duas seções e as conclusões parciais. Na primeira seção são

apresentadas as principais características do mercado de câmbio brasileiro,

trazendo o período de formação do atual mercado cambial, a diferenciação entre os

mercados de câmbio à vista e de derivativos e a característica de formação das

taxas de câmbio no mercado de derivativos no Brasil. Na segunda seção é

apresentada a evolução do mercado de câmbio brasileiro dividida em diferentes

períodos, junto com os dados da taxa de câmbio BRL/USD. Neste trabalho foi

utilizada a cotação PTAX13, e os dados foram coletados na plataforma Ipeadata14 e a

fonte é o BCB. Por fim, são apresentadas as conclusões parciais.

3.1 CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE CÂMBIO BRASILEIRO

Conforme Prates (2015, pp. 62-63), no final da década de 1980 a economia

brasileira passa a fazer parte de uma tendência liderada pelos Estados Unidos de

globalização financeira e produtiva. Assim, o mercado de câmbio brasileiro sofreu

diversas modificações no sentido de uma maior desregulamentação, acabando, por

exemplo, com diferentes restrições às transações cambiais entre residente e não

residentes, reinserindo a economia brasileira no mercado financeiro internacional.

Este processo é considerado uma reinserção, pois, durante a década de 1980, o

Brasil passou por transformações no sentido contrário, que buscavam controlar a

crise da dívida externa.

A partir de 18 de janeiro de 1999, o Brasil passa a adotar o regime de câmbio

flutuante, conforme o Comunicado nº 6.565 do BCB. Dessa maneira, o documento

afirmava que o BCB liberava para o mercado interbancário a definição da taxa de

câmbio. Ao BCB cabia ocasionalmente e limitadamente intervir nos mercados, com o

objetivo de evitar grandes flutuações da taxa de câmbio.

De acordo com Prates (2015), mesmo que o termo “ocasionalmente” induza a

ideia de um regime de flutuação limpa, na prática o Brasil optou por uma política

14 Disponível em ipeadata.gov.br.

13 Corresponde à média aritmética das taxas de câmbio de compra das consultas realizadas
diariamente.
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cambial de flutuação suja. Em um regime de flutuação suja, as autoridades

monetárias buscam controlar os movimentos das taxas de câmbio via intervenções

no mercado. Este tipo de regime passou a ser adotado por diversos países,

especialmente na década de 1990, devido ao medo de flutuar dos países

emergentes (CALVO e REINHART, 2000).

Uma das causas do medo de flutuar ocorre, pois elevadas variações nas

taxas de câmbio podem causar perda de credibilidade da autoridade monetária, e,

assim, as políticas definidas por ela perderiam força e as expectativas do mercado

comandariam os próximos passos. Além disso, em países emergentes, o impacto da

variação cambial sobre a inflação e o comércio é mais relevante, entre outras

causas citadas por Calvo e Reinhart (2000).

Após a adoção do regime de câmbio flutuante, ainda existiam traços da

restrição cambial dos anos 1980. A partir de 2000 o Brasil intensifica o seu processo

de abertura financeira, isso inicia devido a Resolução nº 2689, que tornava possível

que não residentes aplicassem nos mercados de derivativos, ações e renda fixa sem

restrições em relação ao tipo de operação e limite de posição (ROSSI, 2014).

Nesse sentido, o Brasil passa a ter uma maior participação de estrangeiros no

mercado financeiro, este tipo de liberalização afeta fortemente o mercado de

câmbio, visto que permite, com menos restrições, a tomada de posições por

estrangeiros em reais. A partir de então, com o maior acesso de estrangeiros, o

mercado de câmbio brasileiro acaba por ter uma maior vulnerabilidade externa. De

acordo com Prates (2015, p. 67) esse processo de liberalização levou a uma nova

institucionalidade a partir de 2005.

O mercado de câmbio brasileiro pode ser dividido nos mercados à vista e de

derivativos. O mercado à vista engloba dois segmentos, o primário e o interbancário.

No segmento primário ocorrem negociações de compra e venda de moeda

estrangeira entre o Brasil e o exterior para liquidação em até dois dias úteis. Já o

mercado interbancário é onde as instituições bancárias negociam e ajustam suas

posições em moedas estrangeiras. No mercado à vista também ocorre uma restrição

ao acesso à moeda estrangeira, de forma que apenas agentes autorizados pelo

BCB possam atuar nele (PRATES, 2015, pp. 71-78). De acordo com Prates (2015, p.

79), o mercado de derivativos envolve compromissos de compra e venda assumidos

no momento para efetivação em um futuro com o preço já estabelecido. Conforme,

Ventura e Garcia (2012) dentro do mercado de derivativos, o mercado de câmbio
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futuro tem grande importância, neste mercado, são abertos novos contratos no início

de cada mês com vencimento no último dia útil do mês determinado e os contratos

com vencimento em até 30 dias são os de maior liquidez.

De acordo com Ventura e Garcia (2012), a formação da taxa de câmbio

ocorre no mercado de câmbio futuro. Esta é uma das características mais

importantes do mercado de câmbio brasileiro, e não ocorre com as principais

moedas do mundo, onde a formação da taxa de câmbio ocorre no mercado à vista.

Ainda conforme Ventura e Garcia (2012), o acesso exclusivo à moeda estrangeira à

vista aos agentes autorizados pelo BCB pode ser considerado a principal causa

deste fenômeno. Além disso, o mercado de câmbio à vista conta com uma maior

volatilidade, fato que corrobora a ideia de que a taxa de câmbio é formada no

mercado de câmbio futuro (ROSSI, ARAÚJO e BARBOSA-FILHO 2020).

Após a adoção do regime de câmbio flutuante, a política cambial e a taxa de

câmbio no Brasil tiveram diferentes momentos. Neste sentido, a próxima seção

deste trabalho aborda uma divisão elaborada por Nicácio e Rossi (2020), e, também,

é adicionado o período entre 2019 e 2020, além de apresentar os dados referentes à

taxa de câmbio BRL/USD.

3.2 A POLÍTICA CAMBIAL E A EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO

Nicácio e Rossi (2020) propõem a divisão da política cambial no Brasil em

seis diferentes fases com base em duas características: o uso dos instrumentos de

política cambial e a direção das mudanças regulatórias. Visto que as fases propostas

não incluem o período da Crise da COVID-19, neste trabalho foi adicionada uma

nova fase. As fases são divididas de acordo com a Tabela 1, e a Figura 3 apresenta

a evolução da taxa de câmbio BRL/USD entre 1999 e 2020.
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Figura 3 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD entre 1999 e 2020

Fonte: Banco Central do Brasil e Ipeadata. Elaboração própria.

A primeira fase é chamada de “Instabilidade externa e o reduzido raio de

manobra da política cambial”, e ocorreu de janeiro de 1999 até dezembro de 2002.

Quando o Brasil adota o regime de câmbio flutuante, a economia passa a sofrer uma

série de ataques especulativos, que levaram a uma alta volatilidade da taxa de

câmbio no período. Nesse caso, o BCB agiu ocasionalmente no mercado à vista e

não atuou no mercado de derivativos de câmbio.

Segundo Prates (2015), existiam três motivos que levavam a um reduzido

espaço de manobra para a política cambial brasileira no período. O primeiro motivo

está relacionado com a proibição do BCB atuar no mercado futuro de câmbio

conforme um acordo realizado com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Além

disso, o Brasil possuía um baixo volume de reservas disponíveis para atuar no

mercado à vista. Por fim, existia uma quantidade relevante do estoque da dívida

mobiliária interna indexada à taxa de câmbio.

Neste sentido, é possível observar dois movimentos da taxa de câmbio na

Figura 4. O primeiro deles é o movimento inicial da taxa de câmbio em decorrência

dos já citados ataques especulativos, onde a cotação do dólar inicia o ano de 1999
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em R$1,21 e em março daquele ano atingiu a marca de R$2,16. O segundo

movimento ocorreu durante o ano de 2002, o Brasil passa por um processo de

incertezas, devido às eleições daquele ano e ao aumento da crise argentina. Nesse

cenário, a cotação do dólar passou de R$2,71 em junho de 2002 para R$3,81 em

outubro do mesmo ano.

Figura 4 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (04/01/99 - 31/12/02)

Fonte: Banco Central do Brasil e Ipeadata. Elaboração própria.

A segunda fase ocorreu entre 2003 e 2007, e é chamada de "A cheia do ciclo

de liquidez internacional e o aprofundamento da liberalização financeira no mercado

de câmbio brasileiro”. Nesse período, aconteceu o boom dos fluxos de capitais,

assim, o Brasil passou por um cenário internacional consideravelmente favorável.

Segundo Prates (2015), pode-se dividir em dois subperíodos diferentes de

atuação da autoridade monetária. O primeiro deles ocorreu entre janeiro de 2003 e

novembro de 2004, nesse caso o BCB não atuou de maneira tão ativa no mercado à

vista de câmbio, isso ocorreu, pois o boom de capitais possibilitou o recuo da

depreciação excessiva de 2002. O segundo subperíodo ocorre de dezembro de

2004 a junho de 2007, onde o BCB volta a atuar ativamente, nesse momento na
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ponta compradora, nos mercados à vista e de derivativos. Nesta fase, ocorre um

processo de aumento da liberalização financeira no mercado de câmbio. Na Figura

5, é possível observar uma tendência de apreciação do real em relação ao dólar ao

longo do período.

Figura 5 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (02/01/03 - 31/12/07)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

“Crise financeira internacional e a adoção de controles de capitais” é a

terceira fase da política cambial, e ocorreu de 2008 até 2010. Com a crise financeira

internacional de 2008, o BCB se mantém atuando no mercado de câmbio, além dos

instrumentos usados anteriormente à crise, os leilões de venda com compromisso

de recompra e operações de empréstimo em moedas estrangeiras passam a ser

utilizados.

Em 2008, a autoridade monetária atuou de maneira diferente em dois

períodos. O primeiro período ocorreu nos primeiros 3 trimestres do ano, e teve como

foco a aquisição de divisas no mercado à vista e manutenção da política de leilões

de swap reverso. Durante o segundo período a crise financeira internacional se

intensificou, e a autoridade monetária passou a ofertar contratos de swaps
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tradicionais. Segundo Mesquita e Torós (2010), o BCB atuou durante a CFG

baseado em, não permitir que o controle da crise alterasse as bases dos regimes de

metas para inflação e de flutuação cambial, minimizar a vulnerabilidade do setor

público em relação ao setor privado, evitar a premiação de posições arriscadas pelo

setor privado e, por fim, se preparar para diferentes cenários de duração da crise.

A Figura 6 apresenta um período de depreciação do real perante o dólar. Este

movimento ocorre especialmente a partir de setembro de 2008, quando é decretada

a falência do banco Lehman Brothers. Após o impacto global da CFG, ao longo de

2009 o real passa por uma apreciação em relação ao dólar, com a cotação do dólar

perante o real voltando a estar abaixo dos R$2,00.

Figura 6 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (02/01/08 - 31/12/10)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

A quarta fase é chamada de “a política cambial ativa no contexto da adoção

da regulação sobre derivativos e do aprofundamento de políticas de regulações

prudenciais”, e ocorreu a partir de 2011 até junho de 2013. Nesse período,

ocorreram mudanças na orientação político econômica brasileira, nesse contexto

estavam inseridos os novos cenários da política cambial e do quadro regulatório.
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Mello e Rossi (2017) definem que o governo tinha como objetivo conter a apreciação

da moeda brasileira.

De acordo com Fritz e Prates (2018), após o impacto entre 2008 e 2009 da

CFG, as baixas taxas de juros nas economias desenvolvidas levaram à volta dos

fluxos financeiros aos países emergentes (este movimento pode ser observado na

Figura 6, principalmente no segundo semestre de 2009), no Brasil esses fluxos

passam a diminuir a partir do segundo semestre de 2011. Para conter a tendência de

apreciação do real, a autoridade monetária brasileira optou por adotar medidas que

influenciassem as operações de derivativos cambiais ou instrumentos de gestão dos

derivativos cambiais. Tais medidas eram mais eficientes do que os controles de

capitais no mercado de câmbio brasileiro devido à característica particular de

formação das taxas de câmbio no mercado de derivativos. Assim, em julho de 2011,

o governo brasileiro amplia os instrumentos de gestão dos derivativos cambiais e

consegue controlar a tendência de apreciação da moeda (FRITZ e PRATES, 2018).

Na Figura 7, é possível perceber que no período o real não se apreciou em relação

ao dólar.

Figura 7 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (03/01/11 - 28/06/13)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.
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Entre julho de 2013 e março de 2015 ocorreu a quinta fase, esta foi chamada

de “o uso intensivo das operações com swaps cambiais”. Os Estados Unidos

passaram a adotar uma política monetária diferente nesse período, revertendo a

tendência mundial de fluxo de capital para países emergentes que ocorria desde o

segundo semestre de 2009. Conforme Fritz e Prates (2018), isso ocorre quando o

Federal Reserve anuncia o fim do Quantitative Easing, que era a base do processo

de expansão ocorrido anteriormente. Dessa maneira, passa a ocorrer uma tendência

de depreciação do real em relação ao dólar, este movimento pode ser observado na

Figura 8. De acordo com Nicácio e Rossi (2020), o aparato regulatório elaborado

durante a fase anterior é desfeito com o objetivo de conter essa tendência. Nesse

período, o BCB passa a atuar de maneira ordenada via swaps cambiais, provendo

oferta diária de liquidez no mercado.

Figura 8 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (01/07/13 - 31/03/15)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

A sexta fase é chamada de “política cambial sai de cena”, neste trabalho esta

fase ocorre entre abril de 2015 até o primeiro semestre de 2019. No período o

governo passa por mudanças na política econômica, isso atinge o mercado cambial,
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onde a autoridade passa a ser menos ativa. Nesse sentido, essas mudanças

contribuem para uma tendência de depreciação do real em relação ao dólar. Além

disso, instabilidades externas geradas, especialmente, pelas eleições

norte-americanas e pela saída do Reino Unido da União Europeia e a instabilidade

política brasileira do período impactaram o mercado de câmbio brasileiro. Para

Nicácio e Rossi (2020), a política cambial nessa fase foi promovida em resposta aos

acontecimentos no mercado, e, ao contrário de outras fases, não foram feitas

alterações no aparato regulatório ou programas de intervenção com impacto. A

Figura 9 demonstra a tendência do período, onde a taxa de câmbio do dólar perante

o real inicia próxima à R$3,00, e atinge marcas acima dos R$4,00.

Figura 9 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (01/04/15 - 28/06/19)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

A última fase trata-se da fase atual da política cambial que ocorre no Brasil

desde o segundo semestre de 2019, e foi adicionada neste trabalho tratando do

período posterior às fases propostas por Nicácio e Rossi (2020). A partir do segundo

semestre de 2019, com o objetivo de manter uma estabilidade no real, a autoridade

monetária brasileira passa a realizar uma série de leilões à vista de dólar. De acordo
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com os Relatórios de Gestão das Reservas Internacionais de 2020 (BCB, 2020b) e

2021 (BCB, 2021) do BCB, estas intervenções foram responsáveis pela redução em

2019 e manutenção em 2020 dos níveis das reservas internacionais nestes anos. Na

Figura 10 é possível observar uma depreciação, mesmo que não muito elevada, do

real em relação ao dólar ao longo do ano de 2019, essa tendência se intensifica a

partir do início de 2020, quando a Pandemia da COVID-19 se desenvolve e passa a

impactar a economia global.

Figura 10 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (02/01/19 - 31/12/20)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

A divisão original em seis fases a partir de 1999 é baseada no uso dos

instrumentos de política cambial e a direção das mudanças regulatórias. Nesse

sentido, a demarcação do início da sétima fase é baseada na volta da utilização dos

leilões à vista de dólar, ainda que a direção das mudanças regulatórias tenha se

mantido a mesma direção da sexta fase, visto que em ambos períodos o mercado

de câmbio brasileiro passa a ser direcionado por um ideal de maior liberalização

financeira.
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O movimento em direção à maior liberalização financeira que ocorre no Brasil

a partir da sexta fase pode ser evidenciado pelo pedido de adesão do Brasil à

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2017.

Esta adesão inclui o Código de Liberalização do Movimento de Capitais, documento

que tem como objetivo, nas palavras de Duran e Steinberg (2021, p. 275), “[...]

incentivar os países signatários a removerem progressivamente barreiras

consideradas “injustificadas” às operações de não residentes no país.” Além disso,

há o Projeto de Lei 5387/1915, que, em suma, inicia o processo para que os

brasileiros possam ter ativos denominados em moeda estrangeira no Brasil. Assim,

além da interpretação utilizada neste trabalho onde considera-se a existência de

sete fases, é plausível unificar as fases seis e sete, considerando a direção das

mudanças regulatórias.

3.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

A primeira seção deste capítulo inicia com a apresentação de características

do início do atual mercado de câmbio brasileiro, quando ele passa a sofrer

mudanças no sentido da abertura financeira e o regime de câmbio flutuante é

adotado. Na primeira seção também é citado que no mercado cambial brasileiro a

taxa de câmbio é formada no mercado futuro, e que a causa deste fenômeno está

conectada com as diferenças dos mercados à vista e de derivativos.

Na segunda seção, a política cambial brasileira é dividida em sete fases a

partir da adoção do regime de flutuação cambial. Até 2018, foi possível observar

maior volatilidade cambial em três fases, de 1999 até 2002 (Fase 1), de 2011 até o

fim do primeiro semestre de 2013 (Fase 4) e a partir de abril de 2015 até o fim do

primeiro semestre de 2019 (Fase 6). De acordo com Nicácio e Rossi (2020), essas

variações podem ser relacionadas com a instabilidade política da primeira fase, com

a crise internacional vivida na quarta fase e com a crise econômica e liberalização

cambial na sexta fase. Na sétima fase, adicionada pelo autor deste trabalho,

também é possível observar variações na taxa de câmbio BRL/USD, que podem ser

atribuídas à Pandemia da COVID-19. No próximo capítulo será dado foco à terceira

15 Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2224067>. Acesso em 7 nov.
2021.
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e à última fase, unindo aspectos empíricos e teóricos para analisar o comportamento

do mercado cambial brasileiro durante crises internacionais.
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4 O REAL DURANTE AS CRISES

O capítulo final de desenvolvimento deste trabalho está dividido em duas

seções mais as conclusões parciais. A primeira seção busca estabelecer a

conjuntura e as principais características das duas principais crises vivenciadas do

século atual, trazendo o momento econômico vivido anteriormente a elas, suas

causas e, por fim, os principais impactos. Na segunda seção é feita uma análise dos

possíveis motivos que levaram o real à depreciação perante o dólar durante as

crises. Por fim, são apresentadas conclusões parciais.

4.1 AS CRISES ECONÔMICAS NO SÉCULO XXI

Esta seção elabora o contexto das duas crises econômicas que afetaram

grande parte das economias do mundo no Século XXI. Em um primeiro momento o

foco da análise é a CFG, e, por fim, o assunto abordado é a crise econômica em

decorrência da Pandemia da COVID-19. Por fim, é feita uma análise de mecanismos

de atuação do BCB, trazendo uma comparação entre as atuações durante as crises.

4.1.1 A Crise Financeira Global

Anteriormente à CFG, entre 2003 e 2007, o Brasil e outros países emergentes

passaram por um momento de grande fluxo de capitais, representando um cenário

internacional positivo (NICÁCIO e ROSSI, 2020). Conforme Prates, Cunha e Lélis

(2011), acontecimentos como a adoção do câmbio flutuante em 1999, as

depreciações do real em 2001 e 2002 e o movimento de liberalização financeira

adotado pelo Brasil tornaram possível este cenário no Brasil.

Para Prates, Cunha e Lélis (2011), alguns fatores impactaram nos fluxos de

capitais do período. O principal deles foi o ciclo de liquidez internacional para os

países emergentes, que pode ser evidenciado pela Figura 11, onde são

apresentados os fluxos de capitais para os países emergentes. Além disso, a

elevação dos preços das commodities durante a década de 2000 também

impulsionou o crescimento da economia brasileira e do fluxo de capital para o país.

Esta elevação de preços ocorreu devido à demanda chinesa por estes produtos, e

beneficiou fortemente países produtores de matéria-prima. Os outros são fatores
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internos, como o grau de abertura financeira, as políticas cambial e monetária e a

taxa de crescimento do país.

Figura 11 - Fluxos de capitais para os países em desenvolvimento (US$ bilhões)

Fonte: World Economic Outlook database. International Monetary Fund. Elaborado por Prates, Cunha

e Lélis (2011).

A CFG tem início no mercado de hipotecas de alto risco dos Estado Unidos,

ou mercado subprime, quando o nível de inadimplência e de desvalorização dos

imóveis passa a aumentar (CINTRA e PRATES, 2011). Conforme Prates, Cunha e

Lélis (2011), a crise chegou rapidamente aos países desenvolvidos, e tornou-se um

movimento generalizado nos países emergentes apenas no segundo semestre de

2008, com a falência do banco Lehman Brothers em setembro daquele ano.

Conforme Cintra e Prates (2011), a partir das incertezas geradas pela crise,

os agentes do mercado optaram pela liquidez da moeda central do SMFI, o dólar.

Além disso, a contração da economia mundial impactou na queda do preço das

commodities exportadas pelos países emergentes. Estes acontecimentos criaram

uma tendência ainda maior de depreciação das moedas periféricas. Como forma de

controlar os efeitos da crise, grande parte dos países emergentes adotaram medidas

em dois sentidos, controlar a depreciação das moedas nacionais, e reverter a

tendência do ciclo de recessão.

A Figura 12, apresenta o momento de maior intensidade da depreciação do

real perante o dólar. No período entre 01/08/2008 até 05/12/2008, onde se inclui o

momento da falência do banco Lehman Brothers, o dólar teve uma apreciação
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nominal de, aproximadamente, 60% perante o real. Outro fator relevante a se

considerar é o curto período em que esse movimento ocorreu.

Figura 12 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (01/08/08 - 05/12/08)

Fonte: Banco Central do Brasil e Ipeadata. Elaboração própria.

Com as medidas citadas, e com a reversão do panorama mundial, as

economias emergentes passam a superar a CFG, principalmente a partir do

segundo semestre de 2009. Como citado por Prates, Cunha e Lélis (2011, p. 72) “a

liquidez abundante, as taxas de juros oficiais historicamente baixas e a menor

aversão ao risco dos investidores fomentaram os fluxos de capitais para as

economias emergentes com melhor situação macroeconômica [...]”. Entre estas

economias emergentes com melhor situação econômica, estava o Brasil. Tal fato

pode ser evidenciado pela atribuição de grau de investimento (investment grade) em

2008 pela agência Standard & Poor's e, também, pela agência Fitch Ratings e em

2009 pela agência Moody' s. Além da CFG, a segunda crise vivida no século XXI

ocorre em consequência da Pandemia da COVID-19, esta crise será apresentada

mais detalhadamente na próxima seção.
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4.1.2 A Pandemia da COVID-19

O primeiro caso de COVID-19 ocorreu em dezembro de 2019 na cidade de

Wuhan, na China. Trata-se de uma doença respiratória com alto grau de contágio, e,

devido a esta rápida dispersão, causa um elevado número de mortes ao redor do

globo. Além disso, a possibilidade de reinfecção e a capacidade de mutação do vírus

dificultam ainda mais o combate à doença.

Em um momento inicial, as medidas de controle efetivas envolviam,

basicamente, o distanciamento social. Entre essas medidas estão a paralisação de

aulas presenciais, adoção do home office, cancelamento de eventos esportivos com

público e festas, entre outras. Em adendo, medidas de restrição nas fronteiras

também foram comuns.

De acordo com Cimoli e Bárcena (2020), a pandemia desencadeou a maior

crise econômica do capitalismo global desde a Grande Depressão, e teve um efeito

imediato sobre a força de trabalho, a demanda efetiva, a produção e o comércio. Há

projeção de queda do PIB global em 3,3% e queda de 7% nos países da América

Latina no ano de 2020 (IMF, 2021).

A partir do final de 2020, alguns países iniciam o processo de vacinação da

sua população, gerando perspectivas positivas para o mundo. Ao longo de 2021,

com o avanço da vacinação e a redução dos casos da doença, as projeções indicam

um crescimento de 6% da economia global e de 4,6% nos países da América Latina

em 2021 (IMF, 2021). Para o Brasil, as projeções do PIB são de queda de 4,1% em

2020 e crescimento de 3,7% em 2021 (IMF, 2021).

O vírus da COVID-19 se espalhou pelo mundo em diferentes velocidades, o

primeiro caso no Brasil ocorreu em fevereiro de 2020, aproximadamente três meses

após o primeiro relato da doença. No mundo, a Organização Mundial da Saúde

declarou o status de pandemia em 11 de março de 202016, a partir desse momento,

ocorre o período de maior aumento da taxa de câmbio BRL/USD. Na Figura 13, é

apresentado o período entre 2 de janeiro de 2020 até 14 de março de 2020, que

inclui a fase de maior depreciação do real, e é possível observar semelhanças do

16 Conforme comunicado disponível em:
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-m
edia-briefing-on-covid-19---11-march-2020.
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movimento da taxa de câmbio se comparado ao período de maior depreciação do

real perante o dólar da CFG.

Figura 13 - Evolução da taxa de câmbio BRL/USD (02/01/20 - 14/05/20)

Fonte: Banco Central do Brasil e Ipeadata. Elaboração própria.

Nesta seção foram apresentados os principais acontecimentos durante a

Pandemia da COVID-19, incluindo a intensa depreciação do real no primeiro

semestre de 2020. A próxima seção complementa o estudo feito sobre as crises do

século XXI, buscando comparar as maneiras de atuação do BCB durante a CFG e a

Pandemia da COVID-19.

4.1.3 O Banco Central do Brasil durante as crises

Se compararmos a atuação do BCB durante a CFG e a Crise da COVID-19 é

possível observar aspectos semelhantes e, também, divergentes. Nesse sentido, os

Relatórios de Estabilidade Financeira, em especial, de maio de 2009 (BCB, 2009) e

de outubro de 2020 (BCB, 2020a), que retratam os momentos após o choque inicial

das crises, são importantes para evidenciar as formas de atuação e o entendimento

do cenário por parte da autoridade monetária.
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Conforme o Relatório de Estabilidade Financeira (BCB, 2009), no segundo

semestre de 2008, o Brasil passava pelo momento de maior impacto da CFG no

país. Além da depreciação do real perante o dólar, houve uma queda relevante do

nível de atividade e de produção de bens de capital, impulsionada pela queda dos

preços das commodities. Nesse contexto, o BCB estabeleceu a taxa Selic em

13,75% ao ano até o final de 2008, e a partir do início de 2009 ocorreria uma

redução da meta da taxa Selic. Ao longo de 2009, a taxa Selic reduziu para o nível

de 8,75% ao ano conforme dados do BCB17. Além disso, com objetivo de melhorar

as condições de liquidez no mercado de câmbio, o BCB efetuou vendas de dólares

no mercado à vista e, também, realizou operações de swap cambial tradicional.

Durante o primeiro semestre de 2020, conforme o Relatório de Estabilidade

Financeira (BCB, 2020a), o BCB adotou a menor taxa Selic desde o lançamento do

real, tal medida foi adotada em um contexto de um relevante recuo do PIB no

período. Entre março e maio de 2013, a Selic era de 3,75% ao ano, este nível

chegou a 2% ao ano entre agosto de 2020 e março de 2021. Além disso, medidas

que buscam prover liquidez como os leilões à vista foram adotadas.

Unindo os elementos das políticas cambiais apresentadas no segundo

capítulo deste trabalho às perspectivas apresentadas nos relatórios de estabilidade,

é possível identificar diferentes aspectos da atuação do BCB durante as crises.

Primeiramente, há uma significativa diferença entre os níveis da taxa Selic, no

período da CFG a taxa Selic se manteve em patamares mais elevados se

comparado ao período da Pandemia da COVID-19. Além disso, o BCB interviu de

maneiras semelhantes no mercado de câmbio, utilizando operações de venda de

dólares no mercado à vista em ambas as crises, com o objetivo de manter a liquidez

e reduzir a intensa depreciação que ocorreu, especialmente, no segundo semestre

de 2008 e a partir de março de 2020.

Porém, fora do período de maior depreciação a atuação do BCB durante a

CFG e a Crise da COVID-19 foi diferente. Na CFG, nos momentos que antecederam

e sucederam à maior depreciação do real, a atuação ocorreu de forma a controlar

uma tendência de apreciação do real no período, enquanto isso no período anterior

à pandemia, o BCB já atuava com o objetivo de controlar a depreciação do real. Por

fim, as medidas adotadas no sentido de maior liberalização que ocorreram no

período anterior à Pandemia da COVID-19 também devem ser consideradas.

17 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros. Acesso em: 3 nov. 2021.
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Assim, após a apresentação do contexto da CFG e da Crise da COVID-19, e

da análise da atuação BCB durante ambas as crises com base nos Relatórios de

Estabilidade Financeira, na próxima seção do trabalho é dado o enfoque no

processo de depreciação do real que ocorreu durantes as crises. Nesse sentido,

busca-se analisar eventuais causas deste processo.

4.2  O PROCESSO DE  DEPRECIAÇÃO DO REAL DURANTE AS CRISES

Considerando os dados da taxa de câmbio BRL/USD apresentados no

capítulo anterior, é possível observar uma característica comum entre as crises, em

ambos os casos houve um momento inicial de grande depreciação do real perante o

dólar. Nesse sentido, partindo da abordagem pós-keynesiana sobre a dinâmica da

taxa de câmbio, e acrescentando a forma hierárquica que o SMFI está organizado é

possível fazer algumas conexões. A maior liquidez dos ativos denominados em

moedas centrais em relação aos denominados em moedas periféricas corrobora

com o movimento de apreciação de moedas centrais em momentos de crise. Esta

mesma lógica pode ser observada conforme dito por Andrade e Prates (2012, p.

252):

Nos momentos de reversão do ciclo, de mudanças na política monetária no
centro ou de aumento da preferência pela liquidez, os ativos financeiros
“emergentes”, por não desempenharem a função de reserva de valor e,
assim, não cumprirem o papel de “receptáculo” da incerteza em âmbito
mundial, são os primeiros alvos dos movimentos de “fuga para a qualidade”
dos investidores globais.

Nesse contexto, é possível fazer um paralelo entre os momentos de grande

depreciação do real perante o dólar durante a CFG e a crise da COVID-19. Os

momentos em que foi decretada a falência do banco Lehman Brothers e que o vírus

da COVID-19 virou um problema mundial estavam cercados por incertezas. Assim,

os agentes “correm” das moedas periféricas, o real entre elas, e buscam moedas

centrais, que levam consigo uma maior liquidez, especialmente o dólar.

Prates (2015, p. 48), ainda aborda o conceito de convenções, que servem

como um “manual” para tomada de decisão em momentos de grande incerteza, e

são formadas conforme acontecimentos anteriores e interações entre os agentes.
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Dessa forma, os movimentos que ocorreram durante períodos de incerteza

anteriores à CFG e à pandemia da COVID-19, podem ter tido papel fundamental na

formação das expectativas no mercado cambial.

O efeito-manada sugere o traço de intensidade do movimento de apreciação

do dólar. Enquanto isso, o cash-in dos agentes pode ajudar a explicar o momento

após o impacto inicial, quando no caso da CFG, especialmente em 2009, o real tem

um movimento de apreciação perante o dólar, e na pandemia da COVID-19 o real

atinge seu momento de maior depreciação perante o dólar ainda no primeiro

semestre de 2020.

Também é importante ressaltar que o movimento de depreciação do real

durante estas crises não é isolado, outras moedas periféricas do SMFI também

passaram por este processo. Para exemplificar isto, foram coletados dados do peso

argentino e do peso mexicano, que, assim como o real, são consideradas moedas

periféricas. De acordo com dados do Banco Central da República Argentina18, a taxa

de câmbio ARS/USD passou de, aproximadamente, $3,02 para $3,45 no segundo

semestre de 2008, e de, aproximadamente, $60 para, aproximadamente, $70 no

primeiro semestre de 2020. Enquanto isso, conforme dados do Banco do México19, a

taxa de câmbio MXN/USD passou de, aproximadamente, $10,30 para,

aproximadamente, 13,50 no segundo semestre de 2008 aproximadamente, e de

$18,80 para, aproximadamente, $23,10 no primeiro semestre de 2020.

4.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

Na primeira seção deste capítulo, foram apresentados o contexto e os

principais acontecimentos da CFG e da Pandemia da COVID-19, trazendo um

panorama dos momentos anteriores às crises, e os impactos causados por ambas.

Além disso, é feita uma análise da atuação do BCB durante as crises. Na segunda

seção do capítulo, foi feita uma análise das possíveis causas dos movimentos

similares que ocorreram nas taxas de câmbios BRL/USD durante os períodos de

2008 a 2009 e de 2019 a 2020. Assim, com base na abordagem pós-keynesiana e

acrescentando a hierarquia monetária do atual SMFI, foi possível desenvolver

19 Disponível em: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp. Acesso
em: nov. 2021.

18 Disponível em: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Evolucion_moneda.asp.
Acesso em: nov. 2021.
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aspectos em comum de ambas às crises que podem ter tido influência sobre os

movimentos da taxa de câmbio do real. De maneira geral, o cenário internacional

parece impactar mais nos movimentos da taxa de câmbio do que o cenário interno,

pelo menos em momentos de crise.
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5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foram avaliadas algumas das possíveis causas da

depreciação do real perante o dólar nos momentos da CFG e da Pandemia do

COVID-19. Ao longo do trabalho, foram apresentadas diferentes teorias de

determinação da taxa de câmbio. Entre elas, a abordagem pós-keynesiana foi

considerada a que melhor explica os acontecimentos durante as crises estudadas.

Grande parcela dos estudos feitos sobre as taxas de câmbio não leva em

consideração as diferentes características das moedas nacionais. Dessa forma, em

complemento à abordagem escolhida, foram utilizados estudos que tratam a respeito

da hierarquia monetária do SMFI. Esta hierarquia é considerada fundamental para

entender os movimentos do mercado cambial brasileiro, visto que, na condição de

moeda periférica, o real não exerce as condições fundamentais de moeda no

espectro internacional.

Assumindo a condição periférica da moeda brasileira e a abordagem

pós-keynesiana, algumas razões podem ser atribuídas para os movimentos de

caráter depreciativo do real que ocorreram durante as crises. Entre elas estão, o

efeito-manada, as expectativas de curto prazo, as convenções formadas pelo

mercado e, por fim, o receio provocado pelas incertezas do mercado, que leva os

agentes em busca de posições em moedas com maior capacidade de liquidez, ou

seja, moedas mais relevantes dentro do SMFI. Neste trabalho, não foi possível

determinar o grau de impacto de cada uma dessas razões.

Nessa lógica, também são apresentados movimentos de depreciação de

outras duas moedas periféricas, que contribuem para corroborar com o papel das

questões externas nos movimentos observados nas taxas de câmbio BRL/USD,

especialmente em momentos de crise internacional. Se consideradas as questões

internas, as condições do Brasil em 2008 eram em muitos aspectos diferentes das

observadas em 2020. No primeiro período, o país vinha de um período de

apreciação do real perante o dólar, enquanto isso, a pandemia foi precedida por um

tendência de depreciação.

Além disso, os governos não necessariamente seguiam os mesmos ideais no

mercado de câmbio. O governo iniciado em 2019, almeja condições de maior

liberalização do mercado de câmbio. Enquanto isso, o governo que atuou durante a

CFG teve diferentes fases, uma delas ocorreu na primeira metade da década de
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2000, onde houve uma tendência à liberalização do mercado de câmbio, já após a

CFG, especialmente entre 2009 e 2011 há um maior controle do mercado de câmbio

brasileiro por parte desse governo.

Do ponto de vista das questões analisadas neste trabalho, as questões

internas não podem ser descartadas, sobretudo quando se trata das expectativas do

movimento cambial de médio prazo. Entretanto, é possível interpretar uma grande

relevância das questões externas ao Brasil como causa da depreciação do real

perante o dólar, especialmente em momentos de crise internacional.

Em linha com os objetivos específicos, também foi possível observar que, ao

longo do período de intensificação da apreciação do dólar, o BCB atuou ativamente

no mercado cambial, sendo que nos dois períodos de crise internacional houve a

presença da autoridade monetária no mercado à vista. Neste trabalho, não foi

possível estabelecer o resultado concreto dessas ações.

Para trabalhos futuros, é considerado válido avaliar o impacto direto das

ações do BCB durante os períodos de crise, de maneira a entender a efetividade

delas. Além disso, dada a importância auferida ao setor externo, também é

considerado interessante propostas de mecanismos de proteção do mercado

cambial no Brasil.
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