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Política Cambial

Aula 4:Política Cambial

Taxa de Câmbio

• A taxa de câmbio mostra qual é a relação de trocas
entre duas unidades monetarias diferentes, ou seja, o
preço relativo entre diferente moedas.

• No Brasil essa taxa é expressa como o preço de uma
unidade de moeda estrangeira, por exemplo, 1 dolar
vale R$ 1,71. Essa relação chamamos de câmbio
nominal.

• Valorização nominal: dizemos que houve uma
valorização nominal quando a moeda nacional ficou
relativamente mais cara que a moeda estrangeira. No
caso brasileiro significa uma redução no valor da
cotação. Exemplo: 1 dolar vale R$ 1,60.

Taxa de Câmbio

• Desvalorização nominal: dizemos que houve uma
desvalorização nominal quando a moeda nacional
ficou relativamente mais barata que a moeda
estrangeira. No caso brasileiro significa um aumento
no valor da cotação. Exemplo: 1 dolar vale R$ 1,90.

• Mas para determinar os fluxos comerciais entre os
paises, a taxa de câmbio relevante é a chamada taxa
de câmbio real, que corresponde ao relativo de preços
entre o produto estrangeiro e o produto nacional.
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Taxa de Câmbio

• Essa relação pode ser obtida da seguinte forma:

• θ=EP*/P

• Onde:

• θ= taxa de câmbio real;

• E = taxa de câmbio nominal (R$/US$)

• P* = preço do produto estrangeiro, em US$;

• P=preço do produto nacional, em R$.

• Assim EP* é o preço do produto estrangeiro, em R$.

Taxa de Câmbio

• Desvalorização real: aumento da taxa real de câmbio.

• Valorização real: redução da taxa real de câmbio.

Regimes Cambiais

• Câmbio Fixo: O BC determina o valor da taxa de
câmbio, e se compromete a comprar e vender divisas
a essa taxa estipulada.

• Câmbio Flutuante: sua característica básica é que a
taxa de câmbio deve ajustar-se ajustar de modo a
equilibrar o mercado de divisas.

• Flutuação Suja: O princípio básico é do câmbio
flutuante, mas nesse caso o BACEN intervém no
mercado de divisas.

• Bandas Cambiais: Nesse conceito é fixado uma taxa
de câmbio central, e um intervalo aceito de variação.

Movimento de Capitais

• Quanto ao fluxo de capitais entre os países, seus
determinantes são semelhantes às decisões de
portfólio toamdas internamentes.

• Em um mundo com mobilidade de capital tenderia
valer a seguinte condição de arbitragem>

• r = r* + expectativa de desvalorização cambial+custo
de transação + risco país

• Onde:

• r= taxa de juros real interna;

• r* = taxa de juros internacional
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Movimento de Capitais

• Inexistindo custos de transações e que não haja
riscos, podemos dizer que o movimento de capitais
depende basicamente do diferencial da taxa de juros.

• Em geral esse modelo aplica-se bem a um pais
pequeno que não consegue afetar o mercado
mundial.

Questão 1 – ESAF – APO - 2008

A atuação econômica do governo na área externa pode dar-se por
meio da política cambial ou da política comercial. A política cambial
refere-se a alterações na taxa de câmbio. No que diz respeito à
política cambial, aponte a única opção falsa.

a)Regime de taxas fixas de câmbio, onde o Banco Central fixa
antecipadamente a taxa de câmbio, com a qual o mercado deve
operar.

b) A política adotada, na maioria dos países, é a chamada
“flutuação suja”, na qual é adotado o regime de bandas cambiais,
com o mercado de divisas, determinando a taxa de câmbio, mas

com intensa atuação do Banco Central, na venda e na compra.

c) No regime de taxas flexíveis de câmbio, o Banco Central é o
principal agente nesse mercado, tanto na compra como na venda
de divisas, o que lhe permite, praticamente, manter a taxa de
câmbio nos níveis em que ele deseja.

Questão 1 – ESAF – APO - 2008

d) Regime de bandas cambiais, onde o Banco Central fixa limites
superior e inferior, dentro dos quais a taxa de câmbio pode flutuar.

e) Regime de taxas flutuantes, onde a taxa de câmbio é
determinada pelo mercado, pela oferta e pela demanda de moeda
estrangeira.


