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É crescente o coro de especialistas que falam que o Banco Central (BC) está mudando. 
Que a instituição está caminhando para o modelo chinês de política monetária, que 
consiste em menos taxa de juros e mais ações no controle de crédito e liquidez. 

Até o lendário gestor do Fundo Verde, Luis Stuhlberger, reiterou no Relatório de Gestão 
de novembro que essa nova fase de política monetária está apenas começando e que as 
mudanças serão muito mais profundas do que o mercado prevê atualmente. 

Partindo do pressuposto de que está ocorrendo essa mudança, não só na política 
monetária, mas também na política fiscal (que estaria ganhando viés menos 
expansionista) haverá uma nova matriz de política economia no país. E tudo isso (desde 
que não passe de delírio do mercado) poderá afetar, também, a relação do governo com 
a taxa de câmbio. 

Por mais que se diga o contrário, é inegável o uso da taxa de câmbio como ferramenta 
de política monetária. 

Dólar barato ajuda a conter pressões inflacionárias e gostando ou não, ajuda a atender 
ao robusto crescimento da demanda doméstica. 

Aqui está inserida uma discussão bem conhecida de todos: como o BC estimula a 
formação de posições vendidas pelos bancos no mercado à vista de dólar e se beneficia 
da pressão de baixa sobre o preço da moeda americana que tal estratégia gera. 

No entanto, nesse novo modelo de política econômica, a formação da taxa de câmbio 
poderá se libertar da clausura da política monetária. A observação é do diretor-
executivo da NGO Corretora Sidnei Moura Nehme. 

Na visão do especialista, o modelo de juros altos combinado com real valorizado 
visando conter a inflação parece superado. O novo governo mostra ciência da 
necessidade de conter e melhorar a qualidade dos gastos públicos e de desacelerar o 
ritmo de expansão do consumo via crédito. 

Esses dois movimentos aliviam pressão inflacionária e acabam liberando o dólar de sua 
função de âncora para os preços. 

Com isso, o preço da moeda poderá buscar patamares que permitam uma retomada das 
exportações (fora dos setores básicos). 

Além disso, acredita Nehme, com demanda mais contida e dólar ligeiramente mais caro, 



a importação de bens não essenciais perde força. 

No curtíssimo prazo, no entanto, o diretor não acredita em mudança relevante. O dólar 
segue com seu importante papel de ajudar a conter a inflação importada, ainda mais 
após a recente decisão do BC de manter a Selic estável em 10,75% ao ano. 

No pregão de ontem, o dólar comercial marcou novo dia de baixa e voltou a valer 
menos de R$ 1,70. Seguem as conversas nas mesas de que a entrada de recursos 
externos continua firme. A moeda caiu 0,35% e fechou a R$ 1,695 na venda. 

Resta saber se o BC voltará a acentuar as compras no mercado à vista e/ou se Fazenda 
fará as habituais ameaças com o dólar voltando a oscilar abaixo de R$ 1,70. 

Passando para os juros futuros, os contratos curtos reforçaram viés de baixa na terça-
feira. 

Contribuíram para a redução nos prêmios de risco as venda no varejo, que 
surpreenderam para baixo ao subir 0,4% em outubro, e as coletas de preços no atacado e 
varejo, que mostram arrefecimento da inflação. 

A combinação desses dois fatores deu força à ala de mercado que trabalha com 
estabilidade da taxa Selic também na reunião de janeiro. 

De fato, a curva futura não embute mais integralmente uma alta de 0,5 ponto percentual 
no primeiro encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2011. 
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