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RESUMO 

 

No final da década de 1990, após as crises do México (1994), dos países asiáticos 

(1997) e da Rússia e Brasil (1998), as economias emergentes adotaram publicamente 

regimes de câmbio livremente flutuante para melhor conduzir a política econômica, 

mas, concomitantemente continuaram a adotar práticas intervencionistas no mercado de 

câmbio. Esse fenômeno é conhecido na literatura como fear of floating ou medo de 

flutuar. O presente trabalho versa sobre este tema e suas particularidades. São 

apresentados os principais motivos da existência do medo de flutuar destes países tais 

como o pass-through cambial, a escassez de credibilidade no mercado financeiro 

internacional e a dolarização da dívida. São apresentados os indicadores deste fenômeno 

para os países emergentes seguindo os artigos de Calvo e Reinhart (2002) e Hausmann, 

Panizza e Stein (2000). O caso brasileiro é tratado considerando o período de 2008 a 

2012. Observou-se que a combinação entre a volatilidade da taxa de câmbio e as 

intervenções no mercado de câmbio realizadas pelo Banco Central do Brasil foram os 

instrumentos utilizados para diagnosticar o medo de flutuar no Brasil. 

 

Palavras-chave: Medo de flutuar. Regimes cambiais. Intervenções no mercado de 

câmbio. 



 

 

ABSTRACT 

 

Since the end of 1990s, after the Mexico, Asian countries, Russia and Brazil’ crises, the 

emerging economies have adopted floating exchange rate regimes to lead better with 

their economies, but at the same time, they had continued to adopt interventionist 

practices in the foreign exchange market. This phenomenon is known in the literature as 

fear of floating. The present work deals with this theme and its features. It presents the 

main reasons for the existence of fear of floating such as the exchange rate pass-

through, the lack of credibility in international financial markets and debt dollarization. 

Some indicators of this phenomenon are presented for emerging countries following 

articles written by Calvo and Reinhart (2002 ) and Hausmann , Panizza and Stein (2000 

). The Brazilian case is treated considering the period from 2008 to 2012 . It was 

observed that the combination of  the volatility of the exchange rate and the intervention 

in the foreign exchange market conducted by the Central Bank of Brazil were the usual 

instruments to diagnose the fear of floating. 

Keywords: Fear of floating. Exchange rate regimes. Interventions in the foreign 

exchange market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após as crises no México em 1994, na Tailândia, Indonésia e Coréia em 1997, na 

Rússia e Brasil em 1998, surgiu uma discussão sobre qual seria o melhor regime cambial a ser 

adotado. Na literatura internacional as escolhas bipolares representadas por soluções de canto 

(CALVO; REINHART, 2002) entre os regimes cambiais fixos ou flutuantes desconsideravam 

a alternativa de um regime cambial intermediário. Cria-se, então, um consenso entre os países 

emergente de adotarem regimes cambiais flutuantes ao invés de sistemas de câmbio fixo. 

No final da década de 1990, a fragilidade financeira em época de crise, a carência 

de credibilidade financeira no mercado internacional de capitais e o histórico de inflação 

resultaram na adoção oficial pelas economias emergentes de taxas de câmbio livremente 

flutuantes. Pillatti (2007) afirma que as crises cambiais da década de 90 “contribuíram para 

colocar em cheque os sistemas cambiais fixos e intermediários”. Contudo, essas economias 

são caracterizadas pelas intervenções no mercado de câmbio por parte das autoridades 

monetárias e suas taxas de câmbio não aparentam ser livremente flutuantes. A pergunta a se 

fazer é: porque esses países adotam práticas intervencionistas quando, oficialmente e 

publicamente, se qualificam como adotantes de regimes flexíveis de câmbio? 

Essa opção dos países emergentes seguiu uma tendência de muitos outros países, 

inclusive desenvolvidos, de abandonarem o regime de câmbio fixo baseado na classificação 

do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em 1970, 97% dos países possuíam suas taxas de 

câmbio atreladas a alguma moeda de referência, em 1980, esse percentual reduziu 

bruscamente para 39% e, em 1999, esse percentual foi de apenas 11%.  

Neste contexto, surge na literatura o interesse pelo tema volatilidade da taxa de 

câmbio versus políticas de intervenções das autoridades monetárias nos países emergentes. Os 

termos fear of floating, exchange rate regime de jure e de facto foram usados para 

caracterizar os regimes cambiais de países adotam publicamente um regime de câmbio 

flutuante (de jure), porém na prática as autoridades monetárias constantemente intervêm no 

mercado de câmbio (de facto), o que descaracteriza uma flutuação genuína da taxa de câmbio. 

Inicia-se, assim, uma discussão sobre a capacidade dos países emergentes de 

adotarem um regime de câmbio genuinamente flexível. Este debate ficou conhecido na 

literatura como fear of floating, ou medo de flutuar. Segundo Calvo e Reinhart (2002), este 

fenômeno consiste no receio dos governos em permitir a livre flutuação cambial. Souza 

(2005) afirma ser o fear of floating baseado num conjunto de indicadores para os países 
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emergentes que oficialmente adotam a flutuação livre, mas cujos valores parecem confirmar a 

suspeita de administração da taxa de câmbio. 

Alguns pesquisadores dedicaram estudos para este fenômeno e desenvolveram 

testes que indicam o medo de flutuar nos países emergentes. Dentre estes testes, se destaca os 

“testes Calvo-Reinhart de flutuação destemida”, assim denominados por Williamson (2000 

apud SOUZA; RUTKOSKI,2003, p. 2)  e baseados na volatilidade das taxas de câmbio, 

reservas internacionais e taxas de juros. Em geral, nestes testes, a flutuação cambial na sua 

forma livre é baseada em alta volatilidade das taxas de câmbio acompanhadas por baixas 

volatilidades na taxa de juros e nas reservas internacionais. Deste modo, países que possuem 

volatilidade alta em relação à taxa de juros e reservas internacionais, mesmo adotando 

oficialmente regime de câmbio flutuante, estão em uma posição intermediária entre flutuação 

genuína e câmbio fixo.  

No Brasil, desde 1999 optou-se em utilizar o regime de câmbio livremente 

flutuante. Porém, há indícios de que o regime cambial seja de flutuação “controlada”, ou seja, 

o Banco Central do Brasil (BACEN) se utiliza constantemente de intervenções no mercado de 

câmbio comprando e vendendo dólares no mercado à vista e a termo. 

As intervenções no mercado de câmbio e o uso excessivo da política de taxas de 

juros são características de muitos países emergentes na última década, inclusive o Brasil. 

Calvo e Reinhart (2002) citam como exemplo a implementação pelo BACEN em 2002 de 

uma política de elevação da taxa de juros com os objetivos de estimular a apreciação cambial 

e conter a inflação diante de uma crise de energia e em meio a uma recessão. 

Vale salientar que Pillatti (2007) estudou o medo de flutuar entre 1999 e 2006 e 

chegou a conclusão da não existência de indícios deste fenômeno no caso brasileiro. 

Neste trabalho, utilizando dados de 2008 a 2012, levanta-se a hipótese de que a 

autoridade monetária do Brasil tem sistematicamente praticado intervenções no mercado 

cambio com a intenção de reduzir a volatilidade da taxa de câmbio, evidenciando a existência 

do fenômeno de fear of floating. Portanto, esta pesquisa analisa a existência de coincidências 

temporais entre o indicador de volatilidade da taxa de câmbio no Brasil e as intervenções 

realizadas pelo BACEN no mercado de câmbio para diagnosticar a possível síndrome do 

medo de flutuar. 

Além desta introdução, este estudo contempla mais quatro capítulos. No Capítulo 

2 será apresentado o conceito do fear of floating e os motivos pelos quais os países 

emergentes sofrem deste medo. No Capítulo 3, são apresentados os indicadores do medo de 

flutuar. No Capítulo 4 aborda-se o caso brasileiro a sua experiência pós-99 com a adoção do 
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regime cambial flutuante e a analise de dados da volatilidade da taxa de câmbio combinados 

com as intervenções do BACEN, no período de 2008 a 2012. Por fim, o Capítulo 5 abriga as 

considerações finais da pesquisa. 
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2            OS PAÍSES EMERGENTES E A SÍNDROME DO MEDO DE FLUTUAR 

 

Edward (2006, apud CURADO et al. p.6, 2008) afirma que: “The exchange rate 

is one of most important macroeconomic variables in the emerging and transition countries. 

It affects inflation, exports, imports and economic activity”. Portanto, as escolhas em relação a 

qual regime cambial adotar afetam diretamente a competividade externa e a saúde financeira 

dos países.  

De acordo com Souza (2002), as economias emergentes adotaram regime de 

câmbio flexível (de jure) por causa da intensa mobilidade de capitais proporcionadas pela 

abertura comercial e as crises cambiais que assolaram os anos 90, segundo Pillatti (2007) com 

este regime as autoridades monetárias tinham mais controle sobre choques externos. No 

entanto, estas economias possuem problemas de alto endividamento em moeda estrangeira, 

elevado grau de pass-through cambial para os preços e a falta de credibilidade no mercado 

internacional, o que não é de se espantar que estas as autoridades monetárias destes países 

exerçam algum tipo de controle sobre os movimentos da taxa de câmbio nominal através das 

intervenções no mercado de câmbio, da política de taxa de juros e das reservas, portanto surge 

a suspeita que o sistema cambial intermediário é de facto utilizado por essas economias. 

Esse comportamento é chamado de fear of floating ou medo de flutuar, em que as 

economias adotam de jure regime de câmbio flexível, porém se desviam dessa intenção 

através da intervenção no mercado de câmbio, assim caracterizando uma espécie de flutuação 

controlada da taxa de câmbio. As ações de intervenção das autoridades monetárias mostram o 

interesse primordial na estabilização da taxa de câmbio e não da taxa de juros e pode ser 

identificada através dos fatores que indicam medo de flutuar. 

Para Calvo e Reinhart (2002) existem cinco fatores que caracterizam o medo de 

flutuar nos países emergentes. O primeiro fator é a volatilidade da taxa de câmbio, os países 

emergentes receiam grandes desvalorizações, pois o aumento da volatilidade cambial afeta a 

receita e o volume das exportações principalmente as de produtos primários para os países 

desenvolvidos. Além disso, comprometem o acesso ao mercado de capitais internacionais. As 

economias avançadas possuem um mercado de câmbio com alta liquidez e proteção enquanto 

as economias emergentes são exatamente o contrário. 

O segundo fator é a convivência com sudden stops ou paradas inesperadas no 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), na entrada de capitais e no acesso a empréstimos 

internacionais. Por exemplo, segundo Pillatti (2007, p.16) “uma parada repentina na entrada 

de capitais em um país emergente causa perda de reservas internacionais, aumenta a 



20 

 

volatilidade financeira e força a contração no déficit da conta corrente” podendo gerar, como 

consequência, um efeito negativo sobre o nível de emprego e produto.  

O terceiro fator é a perda de credibilidade no mercado de capitais internacionais 

causadas pelo rebaixamento das avaliações de risco-país diante de crises cambiais e das 

desvalorizações na moeda das economias emergentes com efeito negativo frente aos credores 

internacionais (PILLATTI, 2007). 

O quarto fator é o alto nível de pass-through da taxa de câmbio para os preços. 

Este fator refere-se à preocupação dos países emergentes, em sua maioria com histórico de 

alta inflação, em manter a estabilidade de preços. Assim, quanto maior a velocidade de 

transmissão do pass-through para os preços mais as autoridades monetárias temem grandes 

movimentos na taxa de câmbio.  

O quinto e último fator é o nível de confiança dos investidores no país 

mensurados por avaliações do risco-país. 

Calvo e Reinhart (2002) apresentam estes fatores como determinantes para que as 

autoridades monetárias das economias emergentes prefiram estabilizar a taxa de câmbio que 

utilizar a taxa de juros e, por fim, caracterizam o medo de flutuar. 

 

2.1 Motivos para o medo de flutuar 

 

 

2.1.1 Pass-through cambial 

 

Para Pillatti (2007), “é natural encontrar autoridades monetárias de países 

emergentes preocupando-se com as mudanças abruptas na taxa de câmbio e com as trajetórias 

de fortes depreciações cambiais”. Isso acontece por conta do elevado grau de pass-through 

cambial para os preços e os compromissos com o regime de metas de inflação. Agora, se as 

oscilações na taxa de câmbio não são consideradas importantes em um ambiente de alto nível 

de pass-through cambial, isto pode ocasionar desvios da meta de inflação, resultando na perca 

de credibilidade da política monetária e, consequentemente, numa situação negativa para o 

mercado internacional de capitais. 

A justificativa para o elevado pass-through nos países emergentes, segundo Calvo 

e Reinhart (2002) seria o histórico de inflação elevada e a baixa credibilidade da política 

monetária. Além disso, dada uma desvalorização cambial, o aumento dos preços dos produtos 

importados transmite para os preços domésticos com maior velocidade nesses países, levando 

as autoridades monetárias a controlarem movimentos bruscos na taxa de câmbio.  
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Para Pillatti (2007, p. 19, grifo nosso), 

 

Se o nível de pass-through é alto e o currency mismatches é preocupante, os juros 

podem ser usados para prevenir depreciações, impondo limitações às autoridades 

monetárias em temos de uso da política monetária para flutuações cíclicas ou para 

objetivos de inflação e atividade econômica. Assim, um alto grau de pass-through 

implica em um baixo grau de flexibilidade da taxa de câmbio e em um baixo 

impacto na capacidade de emprestar na própria moeda. Isso significa, então, que o 

grau de flexibilidade do câmbio é uma função de nível de pass-through e da 

capacidade para emprestar em moeda própria. 

 
Dessa forma, quanto maior o pass-through, maiores intervenções serão utilizadas 

pelas autoridades monetárias para controlar a taxa de câmbio na tentativa de reduzir sua alta 

volatilidade e, por consequência, mais difícil o cumprimento das metas para a inflação.  

 

2.1.2 Dolarização da dívida: “problema do pecado original” 

 

 

Os países emergentes não possuem um mercado de capitais doméstico capaz de 

financiar as necessidades da economia. Portanto, recorrem a organismos de crédito 

internacional enfrentando dificuldades e elevados serviços de dívida na contratação de 

empréstimos em moeda estrangeira. Com isto, essas economias sofrem de alta proporção da 

dívida dolarizada e tendem ao “problema do pecado original”, que segundo Eichengreen e 

Hausmann (1999, apud LIBERATO et al, 2012, p.3), se refere à incapacidade dos países em 

desenvolvimento de contraírem dívida externa na própria moeda ou de dívida interna de longo 

prazo e taxas fixas levando-os a se comprometerem com juros elevados, ao contrário do que 

ocorre nos países desenvolvidos. 

 Calvo e Reinhart (2002) afirmam que a dolarização da dívida é o fator que 

aumenta os custos da volatilidade cambial e leva as autoridades monetárias a intervir no 

mercado de câmbio com o intuito de prevenir flutuações bruscas na taxa de câmbio nominal 

de tal forma que não possam implicar nos compromissos auferidos em moeda estrangeira. 

Desta forma, o “medo de flutuar” é mais comum em países com obrigações dolarizadas. 

 

2.1.3 Escassez de credibilidade no mercado financeiro internacional 

 

Os históricos de inflação e default da dívida em períodos de baixo crescimento 

nos países emergentes transmitem a ideia de economias altamente instáveis, resultando na 

falta de credibilidade no mercado internacional de capitais. Portanto, para acessar linhas de 

crédito no mercado internacional estas economias, no mínimo, devem apresentar bom 
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desempenho da política monetária e instituições monetárias compromissadas a manter a 

estabilidade econômica. Para Pillatti (2007) compromissos com a meta de inflação e 

estabilidade da taxa de câmbio são exemplos de credibilidade no cenário internacional, 

representando para os investidores economias estáveis e sem riscos para alocação de recursos.  

O regime flexível da taxa de câmbio é fundamental para responder a choques 

externos, com o custo de perder credibilidade e instabilidade monetária. Para isso, os 

governos utilizam de política de taxa de juros e reservas cambiais para manter a taxa de 

câmbio equilibrada. 
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3            INDICADORES DO MEDO DE FLUTUAR 

 

3.1 Indicadores de volatilidade de Calvo e Reinhart  

 

Calvo e Reinhart (2002) analisam as volatilidades das taxas de câmbio, das 

reservas cambiais e das taxas de juros para 39 países durante o período de janeiro de 1970 a 

novembro de 1999. A escolha dos países se deteve naqueles que possuem sistemas cambiais 

oficiais reconhecidos pelo FMI, portanto, tanto os países em desenvolvimento quanto os 

países desenvolvidos estão apresentados na amostra. 

 Calvo e Reinhart (2002) apresentam a seguinte fundamentação: o valor absoluto 

da variação percentual na taxa de câmbio e na taxa de juros é, respectivamente, representado 

por ∆F/F e ∆i (it – it-1) e as reservas cambiais por Ɛ. O limite crítico é apresentado como xc no 

qual a variável x pode ser ∆F/F, Ɛ e ∆i, portanto pode ser estimada a probabilidade da variável 

x afim de que esteja em limites já estabelecidos, se xc é posto em +/- 2,5% podemos dizer que 

a probabilidade da variação mensal estar dentro da faixa será maior para regimes de câmbio 

fixo e menor para regimes de câmbio flutuante. Neste caso, se x=∆F/F a P(x< xc/fixo) < P(x< 

xc/flutuante), então uma alta volatilidade da taxa de câmbio fora do limite crítico determinado 

caracteriza um regime de câmbio flutuante, caso contrário, regime de câmbio fixo. Agora, se 

x= Ɛ a P(x< xc/fixo) > P(x< xc/flutuante), portanto temos o oposto se concretizando, choques 

provocados pela demanda por moeda e expectativas em relação à taxa de câmbio fixa são 

suavizadas ou corrigidas pela venda ou compra de reservas cambiais, o que torna alta a 

volatilidade das reservas cambiais fora do limite crítico determinado, compondo assim uma 

característica dos regimes de cambio fixo, enquanto uma baixa volatilidade das reservas 

caracteriza regimes de câmbio flutuante. 

Em relação à taxa de juros, devem ser observadas as políticas adotadas pelos 

governos para de alguma forma estabilizar a taxa de câmbio. Portanto, a alta volatilidade está 

relacionada ao intenso uso da política de taxa de juros, o que pode caracterizar regimes 

cambiais controlados ou administrados. É importante ressaltar que não é apenas este fator que 

contribuí para a alta volatilidade na taxa de juros, o grau de credibilidade em relação ao bom 

desempenho da economia e das autoridades monetárias são, de fato, outros indicadores de 

volatilidade desta taxa. Portanto, um cenário de instabilidade econômica e inflação futura 

seriam propícios a mudanças constantes na taxa de juros de um país. 
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De acordo com Calvo e Reinhart (2002) e a amostra selecionada, serão 

apresentados os três indicadores principais do medo de flutuar para os países emergentes, são 

eles: volatilidade da taxa de juros nominal, volatilidade da taxa de câmbio e volatilidade das 

reservas internacionais. A Tabela 1 contém os indicadores de volatilidade dos países que 

adotaram recentemente regimes de câmbio flutuante. 

 

 TABELA 1 – Indicadores de volatilidade de regime de câmbio flutuante. 

 

 

  
Dentro da banda de 

 +/- 2,5%  

Fora da banda de 

 +/-4% 

País Período Taxa de câmbio Reservas 
 

Taxa de Juros Nominal 

Austrália jan/84 - nov/98 70,3 50 
  

0 
 

Bolívia set/85 - dez/97 93,9 19,6 
  

14,8 
 

Canadá jun/70 - nov/99 93,6 36,6 
  

2,8 
 

India mar/93 - nov/99 93,4 50 
  

23,8 
 

Quênia out/93 - dez/97 72,2 27,4 
  

15,7 
 

Japão fev/73 - nov/99 61,2 74,3 
  

0 
 

México dez/94 - nov/99 63,5 28,3 
  

37,7 
 

Nova Zelândia mar/85 - nov/99 72,2 31,4 
  

1,8 
 

Nigeria out/86 - mar/93 74,5 12,8 
  

1,4 
 

Noruega dez/92 - dez/94 95,8 51,9 
  

4,1 
 

Peru ago/90 - nov/99 71,4 48,1 
  

31,4 
 

Filipinas jan/88 - nov/99 74,9 26,1 
  

1,5 
 

Africa do Sul jan/83 - nov/99 66,2 17,4 
  

0,5 
 

Espanha jan/84 - mai/89 93,8 40,1 
  

4,1 
 

Suécia nov/92 - nov/99 75,5 33,3 
  

1,3 
 

Uganda jan/92 - nov/99 77,9 32,9 
  

3,6 
 

EUA US$/DM fev/73 - nov/99 58,7 62,2 
  

0,3 
 

Fonte: Calvo e Reinhart (2002) 

Nota 1: Em relação à taxa de câmbio e às reservas, quanto maior for a porcentagem dentro da banda, menor a 

volatilidade de cada uma destas variáveis e vice versa. 

Nota 2: Em relação à taxa de juros nominal, quanto maior a percentagem fora da banda, maior a volatilidade 

desta variável e vice versa. 

 

Para Calvo e Reinhart (2002) a Austrália possui características similares aos 

países emergentes, por isso será utilizada como referência para estes países, já os EUA e o 

Japão representam os países desenvolvidos, pois suas taxas de câmbio se aproximam da 

flutuação genuína. 

 Observa-se, na Tabela 1 em relação à volatilidade da taxa de câmbio que a 

probabilidade da variação mensal dos EUA (US$/DM) está dentro da banda é de 58,7%, 
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quando troca-se a referência da taxa a probabilidade fica ligeiramente maior passa para 61% 

(US$/ ¥). Analisando a Austrália a probabilidade da variação cambial se encontrar dentro da 

banda é de 70,3%, apresentando um significativo contraste em comparação com os países da 

Bolívia, do Canadá e da Índia, que a probabilidade de permanecer na banda é 

aproximadamente de 95%, em relação ao EUA e o país de referência à Austrália. Os demais 

países possuem uma média de variação cambial dentro da banda de aproximadamente 75%, 

significativamente acima da Austrália, do EUA e do Japão.  

 

TABELA 2 - Indicadores de volatilidade em regime de câmbio com flutuação controlada. 

 

  
Dentro da banda de 

 +/- 2,5%  

Fora da banda de 

+/- 4% 

País Período 
Taxa              

de câmbio
(1)

 
Reservas

(1)
 

 

Taxa de Juros 

Nominais
(2)

 

Bolívia jan/98 – nov/99 100 12,5 
  

0,0 
 

Brasil jul/94 – dez/98 94,3 51,8 
  

25,9 
 

Chile out/82 – nov/99 83,8 48,2 
  

51,2 
 

Colômbia jan/79 – nov/99 86,8 54,2 
  

2,9 
 

Egito fev/91 - dez98 98,9 69,4 
  

0,0 
 

Grécia jan/87 – dez/97 85,3 28,9 
  

0,7 
 

Índia fev/79 – nov/93 84,5 36,7 
  

11,2 
 

Indonésia nov/78 – jun/97 99,1 41,5 
  

5,2 
 

Israel dez/91 – nov/99 90,9 43,8 
  

1,1 
 

Quênia jan/98 – nov/99 70,6 14,3 
  

1,1 
 

Coreia mar/80 – out/97 97,6 37,7 
  

0,0 
 

Malásia dez/92 – set/98 81,2 55,7 
  

2,9 
 

México jan/89 – nov/94 95,7 31,9 
  

13,9 
 

Noruega jan/95 – nov/99 90,2 42,3 
  

0,0 
 

Paquistão jan/89 – nov/94 92,8 12,1 
  

14,1 
 

Cingapura jan/88 – nov/99 88,9 74,8 
  

0,0 
 

Turquia jan/80 – nov/99 36,8 23,3 
  

61,4 
 

Uruguai jan/83 – nov/99 92 36,5 
  

60,1 
 

Venezuela abr/96 – nov/99 93,9 29,4 
  

n.d 
 

Fonte: Calvo e Reinhart (2002) 

Nota 1: Em relação à taxa de câmbio e às reservas, quanto maior for a porcentagem dentro da banda, menor a 

volatilidade de cada uma destas variáveis e vice versa. 

Nota 2: Em relação à taxa de juros nominal, quanto maior a percentagem fora da banda, maior a volatilidade 

desta variável e vice versa. 

 

A Tabela 2 esta composta dos países que possuem regimes cambiais com 

flutuação controlada. Para a Bolívia e o Egito a probabilidade das variações na taxa de câmbio 

ser superior a 2,5% é nula, como foi o caso da Coréia e da Indonésia até a crise de 1997. O 
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Chile e a Cingapura por mais que sejam defensores da taxa flexível suas variações mensais 

não lembram a Austrália e muito menos os EUA. As Tabelas 1 e 2 mostram uma significativa 

parcela de países dentro da faixa estreita de 2,5% em relação às variações mensais na taxa de 

câmbio. É importante destacar as diferenças macroeconômicas entre os países desenvolvidos 

e emergentes, como é o caso da inflação bem acima do nível dos EUA e os frequentes 

choques nos termos de comércio. 

Agora, avalia-se o comportamento das reservas cambiais, lembrando que a 

variância das reservas cambiais em um regime cambial “livremente flutuante” deve ser zero, 

porém a realidade é outra, muitos fatores podem provocar as variações nas reservas como 

valorizações e desvalorizações dos ativos de reserva, empréstimos tomados junto ao FMI, 

pagamentos de juros e amortizações de empréstimos contraídos por autoridades monetárias. 

Outras intervenções podem ocorrer como as Linhas de crédito usadas para defender a taxa de 

câmbio durante pressões especulativas, como é o caso de países europeus que através do 

mecanismo Exchange Rate Mechanism (ERM) recebia linhas de crédito dos demais para 

intervir no mercado de câmbio na crise de 1992 a 1993, antes da adoção da moeda única. Os 

bancos centrais também podem realizar operações com derivativos é o caso brasileiro 

emitindo títulos da dívida em moeda estrangeira. Deste modo, essas operações escondem o 

nível real de reservas e suas variações. 

Na Tabela 1, verifica-se que os EUA e Japão possuem a probabilidade das 

variações das reservas dentro da banda de +/- 2,5%, respectivamente, em 62% e 74%, isso 

significa uma baixa volatilidade das reservas e quanto mais baixa mais se aproxima de um 

regime de câmbio flutuante. Para Austrália temos 50% dos casos dentro da banda. Em 

contraste, há o México que possui sua variação dentro da banda na probabilidade de 28%, isso 

ainda é menor para a Bolívia que é, apenas, 19%. É visível para os outros países que 

oscilações em reservas cambiais são mais comuns, em consideração com um maior grau de 

intervenção no mercado de câmbio, segundo Calvo e Reinhart (2002) isto não se deveria 

esperar em regimes de câmbio livremente flutuante. 

Já a taxa de juros na Tabela 1, tem-se a probabilidade da taxa de juros variarem 

fora da banda de +/- 4% é cerca de zero para Austrália, Japão e EUA. E a probabilidade para o 

México é aproximadamente 40% e cerca de 30% para o Peru e Índia. As altas volatilidades 

das taxas de juros podem ser explicadas por uma combinação de políticas de meta de inflação 

(alto pass-through da taxa de câmbio para os preços) juntamente com a falta de credibilidade, 

isso é observado com maior frequência nas economias emergentes. Como exemplo o Brasil, o 

BACEN em 2002 diante de uma crise de energia e em meio a uma recessão subiu a taxa de 
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juros para estimular a apreciação cambial, e conter a inflação. Outros mercados emergentes, 

que podemos destacar na Tabela 2 é a Turquia e o Uruguai possuem uma alta incidência nas 

variações da taxa de juros.  

Calvo e Reinhart (2000) tocam em um ponto importante afirmando que a variação 

das taxas de juros em baixa inflação nos países emergentes é quatro vezes maior que nas 

economias desenvolvidas, principalmente em países com histórico de inflação. Esses 

impactos não são por conta das rígidas metas de agregado monetário frente a choques na 

oferta e na demanda por moeda, a realidade é outra, a volatilidade aparece como uma forma 

de estabilizar a taxa de câmbio. 

 

3.1 Indicadores de volatilidade relativa de Hausmann, Panizza e Stein 

 

Hausmann et al (2000) calculam a volatilidade da taxa de câmbio vis a vis 

reservas internacionais e taxa de juros. Utiliza-se de uma amostra ampla de países, divididos 

em categorias: o G-3 (EUA, Alemanha e Japão), outros nove países industrializados 

(Austrália, Canadá, Grécia, Israel, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Suíça, e no Reino Unido), 

nove países da América Latina e Caribe (Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, 

Guatemala, Jamaica, México, Paraguai e Peru), e outros nove países em desenvolvimento 

(República Checa, Coréia, Filipinas, Indonésia, Índia, Polônia, Cingapura, África do Sul e 

Tailândia).  

 A Tabela 3 está composta pelo nível de reservas internacionais em relação ao 

meio de pagamentos (M2), a volatilidade relativa da taxa de câmbio em relação à volatilidade 

das reservas internacionais e da taxa de juros. O nível de reservas internacionais normalizados 

pelo M2 de cada país da amostra se encontra na primeira coluna da Tabela 3 e o valor das 

reservas corresponde à média de abril de 1998 a abril de 1999, o que chama atenção nessa 

coluna é o alto nível de reservas mantidas por países emergentes em comparação aos países 

industrializados. Lembrando que, um país que flutua sem levar em consideração o nível em 

que se encontra a taxa de câmbio não precisa de um montante significativo de reservas para 

gerenciar a taxa de câmbio, em contrapartida, os países que por algum motivo não estão 

dispostos a permitir a flutuação livre da taxa de câmbio necessitam de um grande montante de 

reservas para conduzir a política cambial.  

Países como Cingapura, Peru e Chile têm reservas que excedem 50% do M2, 

enquanto a maioria dos países industrializados mantem um estoque de reservas de 10% do M2 
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(Apêndice A). Em média, as economias emergentes possuem seus estoques de reservas em 

38% do M2, seis vezes a mais que os países do G-3.  

 

TABELA 3 – Nível de Reservas/ M2 e volatilidades relativas. 

País Reservas Internacionais/ M2 

Volatilidade da taxa de câmbio dividida pela 

volatilidade da(s): 

  

 

  Reservas 

Internacionais     

Taxa de 

Juros   

Austrália 0.06 6.91 

  
90.21 

 Brasil 0.25 2.92 

  
12.13 

 Canadá 0.06 3.37 

  
23.46 

 Chile 0.49 0.42 

  
7.96 

 Colômbia 0.41 0.93 

  
8.48 

 República Checa 0.31 1.26 

  
13.97 

 República Dominicana 0.09 1.58 

  
11.57 

 Alemanha 0.11 2.84 

  
157.91 

 Grécia 0.36 0.39 

  
25.02 

 Guatemala 0.30 0.42 

  
24.94 

 Índia 0.13 1.21 

  
3.70 

 Indonésia 0.34 2.15 

  
23.38 

 Israel 0.26 0.76 

  
21.38 

 Jamaica 0.25 0.27 

  
2.75 

 Japão 0.05 30.45 

  
377.26 

 Coréia do Sul 0.24 1.35 

  
14.14 

 México 0.30 0.84 

  
6.99 

 Nova Zelândia 0.06 12.68 

  
23.78 

 Noruega 0.29 0.36 

  
12.34 

 Paraguai 0.26 0.62 

  
12.38 

 Peru 0.64 0.51 

  
13.13 

 Filipinas 0.24 2.32 

  
38.50 

 Polônia 0.45 0.42 

  
14.58 

 Cingapura 0.88 0.69 

  
20.00 

 África do Sul 0.06 2.47 

  
28.80 

 Suécia 0.14 0.98 

  
62.59 

 Suíça 0.09 2.27 

  
40.43 

 Tailândia 0.23 6.62 

  
15.16 

 Reino Unido  0.02 17.95 

  
46.54 

 EUA 0.01 19.38     69.63   
Fonte: Hausmann et al (2000). 

 

Hausmann et al (2000) destacam o argumento de que os países emergentes 

parecem flutuar com “with lifejacket”, simbolizando uma flutuação temerosa, em outras 

palavras, o medo de flutuar abordado por Calvo e Reinhart em 2002. 
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Os indicadores elaborados por Haussmann et al. (2000) captam a volatilidade 

relativa entre taxa de câmbio e taxa de juros, e entre taxa de câmbio e reservas. Esses 

indicadores são importantes, pois avaliam os diferentes níveis das variáveis e relativizam a 

reação das autoridades monetárias de acordo com o choque enfrentado. Ou seja, se o país está 

passando por um choque externo relativamente maior do que em outros países, esse efeito 

será percebido pelo indicador. 

Para mensurar a volatilidade da taxa de câmbio foi utilizado o desvio-padrão da 

taxa de depreciação cambial, e para a volatilidade das reservas foram calculados pelo desvio 

padrão do montante de reservas dividido pela média do valor em dólar do M2. Hausman et al. 

(2000) chamam de índice de intervenção cambial a divisão entre a volatilidade da taxa de 

câmbio pela volatilidade das reservas, que nada mais é a volatilidade relativa da taxa de 

câmbio e reservas. Este índice fornece informações de como os regimes cambiais se comporta 

na realidade, em um regime de câmbio fixo o desvio-padrão da depreciação cambial seria 

zero, portanto o índice tende para zero quando a pouca flexibilidade da taxa de câmbio, já em 

um regime de flutuação genuína da taxa de câmbio não há intervenções no mercado de 

câmbio, portanto o denominador seria zero e o índice tenderia ao infinito.  

A segunda coluna da Tabela 3 mostra o índice de intervenção cambial 
1
, para a 

maioria dos países os valores do índice correspondem ao período de janeiro de 1997 a abril de 

1999 
2
, o valor alto do índice para os EUA, Japão e Reino Unido revelam que seus regimes 

cambiais se aproximam da flutuação genuína. Os valores são altos, também, para a Alemanha 

e Austrália. Em contraste, tem-se um conjunto de países que parecem intervir 

substancialmente no mercado de câmbio, característico de países com regimes de câmbio 

fixo, alguns deles são da América Latina (Chile, Guatemala, Peru, Paraguai e Brasil), 

enquanto outros são dos países da União Europeia que não aderiram ao euro (Grécia, Noruega 

e Suécia). Já no Leste Asiático, Cingapura parece que intervêm mais. 

No Apêndice A, o índice de intervenção cambial para os países emergentes 

corresponde a um décimo dos países do G-3, isto mostra que a capacidade de flutuar 

livremente está fortemente associada com o nível de desenvolvimento. Os países do Leste 

Asiático parecem estar mais perto de uma flutuação livre comparados com os países da 

América Latina. 

                                                           
1
 A taxa de câmbio utilizada para os países europeus teve como referência o marco-alemão. No caso da Nova 

2
 No caso de países que abandonaram regimes de câmbio fixo ou intermediário após janeiro de 1997, optou-se 

por iniciar o período de medição de três meses após a mudança de regime. (Hausmann et al , 2000) 
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As intervenções no mercado de câmbio não é o único canal em que as autoridades 

monetárias utilizam para influenciar os movimentos da taxa de câmbio, a outra forma é 

apertando ou afrouxando a política monetária. Portanto, utiliza-se do indicador de volatilidade 

relativa da taxa de câmbio e taxa de juros, que consiste da divisão entre a volatilidade da taxa 

de câmbio e a volatilidade da taxa de juros 
3
 (calculada pelo desvio-padrão desta taxa). Baixos 

valores deste indicador sugerem que as taxas de câmbio são muito estáveis em relação às 

taxas de juros, isto pode ser devido às tentativas por parte das autoridades monetárias para 

estabilizar as taxas de câmbio utilizando as taxas de juros.  

A terceira coluna da Tabela 3 apresenta a volatilidade relativa entre a taxa de 

câmbio e a taxa de juros. O Japão é, de longe, o país com a maior proporção. No Apêndice A, 

os países do G- 3 a razão de volatilidades é uma ordem de grandeza maior do que no caso dos 

países emergentes. A proporção é muito baixa na maioria dos países da América Latina, oito 

dos dez países que possuem baixa volatilidade relativa são dessa região. 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Foram utilizadas as taxas de juros de mercado do Sistema Financeiro Internacional, quando não disponíveis 

usou-se as taxas do mercado monetário de Bloomberg. O período da análise contemplou a mesma condição 

utilizada para as reservas. (Hausmann et al , 2000) 
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4            BRASIL SEM MEDO DE FLUTUAR? 

 

O Brasil adotou o regime de câmbio flexível a partir de 1999 após um período 

carregado de incertezas sobre o futuro das instituições e da política econômica como 

consequências da profunda crise externa e inflacionária vivida pelo país, resultando em 

elevada saída de capitais e uma taxa de câmbio acentuadamente desvalorizada. 

Souza (2005) faz uma análise das intervenções no mercado de câmbio do Brasil 

no período pós 1999 e dividindo-o nas quatro fases apresentadas na Figura 1, onde os valores 

negativos são vendas de moeda estrangeira e os valores positivos são compras. A primeira 

fase é caracterizada por uma disparada na taxa de câmbio seguida de uma relativa calma logo 

após a definição do Economista Armínio Fraga como novo presidente do Banco Central do 

Brasil sucedendo ao Economista Francisco Lopes que implantou uma confusa política de 

controle cambial, chamada de “banda diagonal endógena”, que em poucos dias mostrou-se 

uma solução desastrosa, derrubando o real em quase 100%. 

 

FIGURA 1 – Intervenções no mercado de câmbio no Brasil (1999-2002) 

 

Fonte: Souza, 2005. 

 

Na segunda fase, surge uma aproximação do regime de câmbio brasileiro ao 

regime flutuação cambial puro, com pouquíssimas intervenções do Banco Central. A política 

monetária passou a ter como objetivo central atingir as metas de inflação estabelecidas pelo 
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Conselho Monetário Nacional (CMN). Neste período, a política cambial foi utilizada de 

forma indireta quando altas taxas de câmbio provocavam um aumento brusco na taxa de 

inflação. Interessante observar, de acordo com o indicador de Calvo-Reinhart, que neste 

período houve uma baixa correlação da volatilidade da taxa de juros com a volatilidade 

cambial, certamente em função da alta oferta de capitais externos e do bom comportamento 

do regime de metas de inflação. 

A terceira fase se contrapôs ao bom desempenho do período anterior em função de 

eventos adversos como o colapso do preço das ações de empresas de alta tecnologia em 2000, 

a crise argentina em 2001, os ataques terroristas de 11 de setembro, a crise de confiança de 

2002 além da recessão norte-americana. Estes fatos resultaram numa redução dos fluxos de 

capitais externos no país que, combinados com a alta demanda por moeda estrangeira e a 

redução na oferta, fizeram a cotação dólar disparar. Diante deste cenário o governo reforçou a 

emissão de títulos públicos indexados ao dólar, vendeu reservas no mercado de câmbio e 

elevou a taxa de juros. 

Em meio a todos estes acontecimentos, mais precisamente em julho de 2001, o 

Banco Central sinalizou aos agentes que adotaria uma estratégia de venda a cada dia de US$ 

50 milhões, ação esta, denominada por Souza (2005) de ração diária.  

 

A ideia de vender uma quantidade fixa todos os dias – a ração diária – que deveria 

ser mantida mesmo em momentos em que o real eventualmente se apreciasse – era 

reduzir o tamanho da depreciação provocada pela escassez de financiamento externo 

(que se supunha temporária), sem tentar estabelecer qualquer meta para a taxa de 

câmbio. 

 

  

Porém, logo após o Banco Central verificar a mudança no mercado (apreciação 

cambial) deixaram esta regra de lado e os meses que se seguiam foram caracterizados pela 

flutuação genuína (taxas de juros estabilizadas e intervenções no mercado de câmbio zero).  

A fase IV foi caracterizada pela elevação do risco-país que subiu de 734 pontos 

em abril para 2400 no final de setembro de 2002, como resultado das incertezas geradas pelo 

processo de eleições presidenciais no país, provocando uma queda na entrada de capitais 

externos no país e uma elevação da cotação do dólar. Com isso, o Banco Central reagiu com 

intervenções no mercado de câmbio através de venda direta de divisas e de linhas de crédito 

para exportação. 
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4.1 Análise da flutuação cambial brasileira recente 

 

 Os indicadores do medo de flutuar de Calvo e Reinhart (2002) apresentados no 

capítulo anterior são: volatilidade da taxa de câmbio, volatilidade da taxa de juros e 

volatilidade das reservas. Nesta pesquisa utilizou-se apenas o indicador que trata da 

volatilidade da taxa de câmbio, pois, segundo Souza (2005) a variação das reservas pode não 

ser um indicador preciso, tendo em vista que estas podem atender a outros objetivos externos 

como pagamentos de juros e amortizações. Ainda segundo Souza (2005), a volatilidade da 

taxa de juros no Brasil, pode não se fazer necessária, pois o país atua com sistemas de metas 

para inflação e, portanto, o BACEN já utiliza esta variável para calibrar a taxa de inflação 

dentro da banda desejada.  

Assim, para testar a existência do medo de flutuar para o Brasil no período de 

janeiro de 2008 a dezembro de 2012, este trabalho utiliza o indicador de volatilidade da taxa 

de câmbio e as intervenções das autoridades monetárias no mercado de câmbio proposto por 

Souza (2005). 

Para o período estudado, utilizaram-se dados da PTAX
4
 para a taxa de câmbio, 

oriundos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN para calcular o indicador 

de volatilidade da taxa de câmbio. A partir das Notas para a Imprensa (Setor Externo) deste 

mesmo BACEN, foram coletados os dados relativos à cronologia das intervenções no 

mercado de câmbio.  

. 

4.1.1 Volatilidade da taxa de câmbio nominal mensal e as intervenções no mercado de 

         câmbio 

 

A volatilidade da taxa de câmbio é medida pela frequência na qual as variações 

mensais se encontram dentro de limites pré-estabelecidos. Calvo e Reinhart (2002) utilizam as 

variações percentuais da taxa de câmbio final do período. Souza e Hoff (2005), por sua vez, 

consideram que as taxas médias por período são mais adequadas, dado que taxas diárias estão 

mais sujeitas a variações episódicas. Nossa análise segue estes últimos autores, ou seja, utiliza 

taxas de câmbio médias do período. 

Segundo Calvo e Reinhart (2002) o medo de flutuar dos países emergentes estaria 

relacionado com baixas volatilidades em períodos de crise, indicando que as autoridades 

                                                           
4
 É a taxa média ponderada de negociação de dólares entre instituições financeiras que o Banco Central coleta e 

divulga.  
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monetárias destes países se utilizariam das intervenções no mercado com o objetivo de 

estabilizar a taxa de câmbio. A Tabela 4 mostra o cálculo dos indicadores de volatilidade da 

taxa de câmbio média anual no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012. 

Considerando-se este período como um todo, verifica-se que o Brasil apresenta 60% das suas 

variações cambiais dentro da banda de +/- 2,5% e, de 40% excedentes a esta banda. Isto 

significa que o regime cambial possui uma flutuação com mediana volatilidade. No mesmo 

período, observa-se um percentual de apenas 22% dentro da banda de +/- 1%, o que denota 

alta volatilidade. 

 

TABELA 4 – Indicadores de volatilidade da taxa de câmbio média do período jan/08 a 

dez/12. 
 

 

 

                

 

 

               Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para melhor observação da volatilidade da taxa de câmbio, os gráficos 1 e 2 

apresentam as trajetórias da taxa de câmbio nominal diária e da variação percentual da taxa de 

câmbio nominal média do período estudado. 

GRÁFICO 1 – Taxa de câmbio nominal (diária) 

   
Fonte: Elaboração da autora. 

Período 
Dentro da banda de 

+/- 1% 

Dentro da banda de 

+/- 2,5% 

Excedeu a banda de 

+/- 2,5% 

Jan/08 a Dez/08 8% 50% 50% 

Jan/09 a Dez/09 25% 50% 50% 

Jan /10 a Dez/10 16% 75% 25% 

Jan/11 a Dez/11 16% 75% 25% 

Jan /12 a Dez/12 33% 50% 50% 

Jan/08 a Dez/12 22% 60% 40% 
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GRÁFICO 2 – Variação percentual da taxa de câmbio nominal 

 
         Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

As intervenções no mercado de câmbio é o segundo indicador para identificar o 

medo de flutuar no Brasil. Segundo Pillatti (2006), as intervenções no mercado de câmbio 

realizadas pela autoridade monetária têm como objetivo suavizar pressões cambiais, elevar os 

níveis de reservas cambiais e reduzir a volatilidade da taxa de câmbio.  

O Gráfico 3 mostra a trajetória das intervenções no mercado de câmbio pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN). Os valores negativos são vendas e os valores positivos 

são compras de moeda estrangeira. Os dados mais detalhados encontram-se no Apêndice B. 

 

GRÁFICO 3 - Intervenções no mercado de câmbio (em US$ milhões). 

 
               Fonte: Elaboração da autora. 
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A crise financeira em 2008 agravou-se a partir do segundo semestre, foram 

notáveis as desvalorizações cambiais nessa época para o Brasil, as taxas nominais de compra 

para o dólar passaram de R$ 1,57 no final de julho para R$ 2,34 no final do ano conforme o 

Gráfico 1. Essas desvalorizações cambiais sucederam na maioria dos países emergentes que 

para Silva (2009) três fatores principais contribuíram para esse episódio: a intensa 

desaceleração da economia mundial (que gera queda no volume das exportações e nos fluxos 

de capitais), a redução dos preços das commodities no segundo semestre de 2008 e a aversão 

ao risco. Para o Brasil o segundo fator não implicou efeito sobre a balança comercial, pois a 

safra agrícola brasileira foi embarcada no primeiro semestre quando os preços das 

commodities ainda estavam elevados, porém sobre os fluxos de capitais implicou efeito 

negativo, pois a maioria dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBOVESPA) era em ações de empresas exportadoras de commodities. A 

aversão ao risco que levou a fuga de capitais no país foi à causa mais importante para 

desvalorização do real, apesar dos elevados juros domésticos os investidores tiveram de 

vender seus ativos para cobrir prejuízos em outros mercados (SILVA, 2009). No Gráfico 3, 

são visíveis as intervenções no mercado de câmbio a partir do segundo semestre de 2008 com 

vendas de moeda estrangeira para frear a desvalorização da taxa de câmbio. 

A partir do primeiro trimestre de 2009, conforme o Gráfico 1, a taxa de câmbio 

começa a registrar valorizações. Porém, há suspeita que o BACEN teme grandes valorizações 

na taxa de câmbio que possam comprometer o saldo comercial
5
 das exportações em meio à 

crise financeira, então com o intuito de frear grandes valorizações o BACEN realizou em 

maio desse mesmo ano leilões de compra de dólares no mercado à vista (spot) adquirindo 

US$ 2,748 bilhões conforme o Gráfico 3, que foram acrescentadas as reservas internacionais 

do país. A taxa de câmbio nominal (média do período) nos anos de 2008 e 2009 possuem 50% 

de suas variações mensais fora da banda de +/-2,5% indicando uma alta volatilidade da taxa 

de câmbio (Tabela 4), mas as intervenções realizadas pelo BACEN para desvalorizar e 

valorizar o real foram observáveis nesse período descaracterizando a flutuação genuína da 

taxa de câmbio. Portanto, combinando essas duas variáveis para esse período mostra que o 

Brasil possuiu sinais do medo de flutuar. 

Em 2010, o BACEN comprou US$ 42 bilhões de dólares no ano ante US$ 36,5 

bilhões em 2009, dessa forma dando continuidade a política cambial do ano anterior. Segundo 

o Relatório Anual do Banco Central do Brasil (2010, p.85, grifo nosso) 

                                                           
5
 Em 2009, houve uma queda nas exportações de – 22% em relação a 2008 (ver Apêndice C). 



37 

 

 A condução da política cambial visou, no decorrer do ano, evitar que a liquidez em 

moeda estrangeira resultasse em excessiva volatilidade e desequilíbrios no mercado 

de câmbio. Nesse ambiente, o Banco Central manteve a política de fortalecimento de 

reservas internacionais, comprando, liquidamente, US$42 bilhões no ano. 

 

De certa forma, o BACEN tentava estabilizar a taxa de câmbio para não atingir 

um patamar que prejudicasse as exportações por conta da crise que ainda perdurava na 

economia internacional, em um cenário que as economias emergentes seguiam captando 

expressivos fluxos de capitais externos. Na Tabela 4 verifica-se que 75% das variações da 

taxa de câmbio se encontraram dentro da banda de +/- 2,5%, indicando uma baixa volatilidade 

da taxa de câmbio que estava apreciada (Gráfico 1). Já em 2011, as compras de dólares pelo 

BACEN totalizaram US$ 50,1 bilhões, dessa forma a autoridade monetária manipulava a 

volatilidade cambial que de acordo com a Tabela 4 se manteve no patamar do ano interior, a 

única diferença foi o aumento da porcentagem das variações da taxa de câmbio dentro da 

banda de +/- 1% que passou de 17% em 2009 para 33% e que após um período de apreciação 

do real, o dólar volta ao patamar de 1,8R$/US$, encerrando o ano em 1,87R$/US$. Segundo o 

Relatório Economia Brasileira em perspectiva (2011, p.108) mostra que “as medidas 

macroprudenciais e a política de acumulação de reservas internacionais contribuíram para a 

redução da volatilidade da taxa de câmbio, a despeito da crise de expectativas provocada pelas 

incertezas financeiras na Europa”. 

A partir do segundo semestre de 2012, houve um agravamento da crise financeira 

europeia, indícios de fragilidade na recuperação da economia americana e a desaceleração do 

crescimento econômico da China maior que o esperado fez com que os mercados financeiros 

registrassem aumento da aversão ao risco, e houve uma fuga de capitais para países com juros 

elevados. As intervenções registradas pelo BACEN totalizaram compra de US$ 12,7 bilhões 

com as aquisições de US$11,2 bilhões no mercado à vista e de US$7 bilhões no mercado a 

termo e de vendas de US$5,5 bilhões, com compromisso de recompra assumido para 

liquidação em 2013. A taxa de câmbio passa a registrar valorizações, pois o BACEN passa a 

controlar a entrada de capitais estrangeiros de curto prazo com reduções periódicas na taxa de 

juros e novas regras para o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).  

Observam-se no período analisado diversas intervenções do BACEN na compra e 

venda de moeda estrangeira que atreladas à volatilidade da taxa de câmbio mostram que o 

Brasil tem fortes evidências que verificam o medo de flutuar, pois a taxa de câmbio é 

intensamente manipulada via intervenções da autoridade monetária caracterizando um regime 

de câmbio com flutuação suja.  



38 

 

5            CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A intensa mobilidade internacional de capitais, após o fim do Sistema de Bretton 

Woods, e a existência de movimentos de boom and bust na economia internacional tornou o 

regime de câmbio flutuante o mais recomendável para os países emergentes, já que este 

regime dá mais liberdade na condução de políticas econômicas. Porém, a utilização desses 

sistemas de flutuação livre da taxa de câmbio pelas economias emergente não foram 

genuinamente praticados, pois estes países possuem moedas não conversíveis, paradas súbitas 

no crescimento econômico, dolarização da dívida, descasamento de moedas e alto pass-trough 

cambial para os preços, motivos que levariam ao medo de flutuar destes países. 

Este trabalho trata este tema em sua definição e utilizando os indicadores de 

volatilidade dos artigos de Calvo e Reinhart (2002) e de Hausmann et al. (2000). Vale 

ressaltar que estes autores consideram que o nível de desenvolvimento está relacionado com a 

maior capacidade de permitir as taxas de câmbio flutuarem sem intervenções. 

O Brasil, após a abertura financeira nos anos 1990, foi alvo de crises cambiais e 

especulativas que resultaram na adoção de uma política de câmbio flutuante, mas, ao mesmo 

tempo, o Banco Central se utilizou de medidas intervencionistas no mercado de câmbio na 

proteção aos indicadores macroeconômicos como reservas internacionais, índice de inflação e 

endividamento externo. 

Conclui-se que as intervenções no mercado de câmbio combinadas com a 

trajetória da taxa de câmbio no período analisado apresentou indícios do medo de flutuar no 

Brasil. Este fenômeno ocorreu em vários momentos sempre visando neutralizar fragilidades 

cambiais decorrentes de fugas expressivas de capitais, desvalorizações em outros países e 

movimentos bruscos das taxas de juros externas. 
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APÊNDICE (s) 

 

APÊNDICE A – Média por agrupamento de países: Nível de Resevas/ M2 e volatilidades 

relativas. 

 

Grupo de países 

Reservas Internacionais 

mais M2 

Volatilidade da taxa de câmbio dividida pela volatilidade 

da(s): 

      Reservas Internacionais     Taxa de Juros   

G3 0.06 17.55 

  
201.60 

 Outros industrializados 0.15 5.07 

  
38.42 

 Países emergentes 0.37 1.76 

  
15.65 

 Outros em desenvolvimento 0.21 0.82 

  
11.06 

 América Latina (emergentes) 0.42 1.12 

  
9.74 

 Leste Asiático 0.39 2.63 

  
22.23 

 Todos os países 0.25 4.18 

  
40.57 

 Fonte: Hausmann et al (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B - Intervenções do Banco Central do Brasil total e no mercado à vista, em 

milhões de dólares. 

 

 

  

Fonte: Notas para imprensa do Banco Central do Brasil, setor externo. 

Nota: As intervenções do Banco Central Total são as somas das intervenções no mercado à vista (spot) e a 

termo, linhas com recompra e empréstimos em moeda estrangeira. 

 

 

 

 

 

DATA Mercado à 

vista 

 Total 

jan/11 7 992 7992 

fev/11 8 065 9037,7 

mar/11 8 443 8824,5 

abr/11 5 405 5844,5 

mai/11 4 272 4273 

jun/11 2 291 2291 

jul/11 6 637 6637 

ago/11 4 477 4880 

set/11 327 327 

out/11 - - 

nov/11 - - 

dez/11 - - 

jan/12 - - 

fev/12 842 842 

mar/12 3 024 10029 

abr/12 7 223 7223 

mai/12 63 63 

jun/12 - - 

jul/12 - - 

ago/12 - - 

set/12 - - 

out/12 - - 

nov/12 - - 

dez/12 - -5466 

DATA Mercado à 

vista 

 Total 

 jan/08 2 499 2498,5 

 fev/08 3 032 3032 

mar/08 1 193 1193 

abr/08 3 962 3961,5 

mai/08 2 518 2518,35 

jun/08 1 984 1983,5 

jul/08 1 695 1695 

ago/08 1 203 1203,147597 

set/08 592 -408 

out/08 - 4 569 -9518,85 

nov/08 - 1 709 -7467,5 

dez/08 - 4 815 -6128,215521 

jan/09 - 2 859 -2547,766233 

fev/09 -  581 -400,9397135 

mar/09 - 459,1121223 

abr/09 - 1301,393251 

mai/09 2 748 3206,665682 

jun/09 3 247 6600,517219 

jul/09 2 164 4613,47 

ago/09 2 625 3822,903199 

set/09 3 481 4206,342983 

out/09 6 738 7524,737896 

nov/09 2 991 3448,419649 

dez/09 3 486 4290,74934 

jan/10 1 709 1903,715729 

fev/10 350 432,7638316 

mar/10 2 891 2956,343416 

abr/10 3 027 3193,469065 

mai/10 4 172 4195,266141 

jun/10 1 920 1920 

jul/10 1 494 1494 

ago/10 3 042 3042 

set/10 10 757 10756,5 

out/10 7 593 7593 

nov/10 2 352 2351,5 

dez/10 2 113 2113 



 

 

APÊNDICE C – Exportações e Importações do Brasil, período de 2008 a 2012, em bilhões de 

dólares.   

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Nota: Dados encontrados no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. 
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