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Resumo 

 

A taxa de câmbio é uma preocupação constante para os países emergentes. 

Entender como a autoridade monetária desses países intervém em sua trajetória é crucial 

para entendermos o papel da taxa de câmbio dentro de um regime de metas de inflação. 

As razões, formas e instrumentos de intervenção da autoridade monetária no mercado de 

câmbio em países emergentes que atuam sob o regime de metas de inflação são bastante 

diversos, mas em todos os casos observa-se uma grande preocupação dos policy makers 

com a taxa de câmbio. Com o objetivo de analisar a atuação do Banco Central do Brasil 

no mercado de câmbio no período de 2000 a 2003 começamos apresentando os pontos 

principais da discussão sobre intervenções no mercado de câmbio, o regime de metas de 

inflação, as características dos países emergentes e a junção desses três temas. Em 

seguida, inserimos o caso do Brasil; país emergente que atua sob o regime de metas de 

inflação com câmbio flutuante desde 1999.  Analisamos os resultados passados no que 

diz respeito ao cumprimento da meta de inflação e às políticas e instrumentos de 

intervenção no câmbio utilizados durante o período de 2000 a 2003. Por fim, através da 

investigação em relatórios e declarações da autoridade monetária e seus integrantes, 

textos acadêmicos e papers encontramos evidências de que o objetivo das intervenções 

no mercado de câmbio no Brasil no período foi de auxiliar o cumprimento das metas de 

inflação, e que em alguns momentos esse objetivo pode ter sido coincidente com o de 

diminuir a volatilidade cambial, acumular reservas e suprir o mercado de moeda 

estrangeira quando houve necessidade; mostramos que os mecanismos utilizados foram 

intervenções no mercado à vista, emissão de títulos cambiais, emissão de derivativos de 

câmbio (swaps) e anúncio de intervenções com volumes e prazos determinados e 

demonstramos que as intervenções foram esterilizadas. 
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Summary 

 

 

The exchange rate trajectory has always been a concern for emerging countries. 

Understanding the interventions of Central Banks in the FX market is crucial to the 

comprehension on how the exchange rate influences the inflation targeting regime. The 

objectives, methods and instruments of monetary authority intervention in emerging 

countries differs from country to country, but the concern with the influence of the 

exchange rate on inflation is a constant among such countries` policy makers. Aiming at 

analysing the interventions of the Brazilian Central Bank on FX market between 2000 

and 2003, we start this work presenting the main points discussed in papers about 

interventions, the inflation targeting regime, the emerging countries particularities and the 

correlation of these three themes. After that, we introduce the Brazilian case; an emerging 

country that since 1999 works with the inflation targeting regime with floating exchange 

rate. We focus on whether the goals of  the inflation targeting regime were achieved or 

not, and on which instruments and policies have the Brazilian Central Bank used in its 

interventions between 2000 and 2003. Finally, using Central Bank papers and speeches of 

its team and academic papers, we describe that we have found evidences that the 

objective of the Central Bank interventions in this period was to help achieving the 

inflation targeting goal, and that in some specific moments this objective might have been 

also to slow down exchange rate volatility, to increase the balance of the international 

reserves or to give exchange rate hedge to the market; we show that the mechanisms used 

by the Brazilian Central  Bank were interventions on spot market, derivative markets 

(swap), exchange rate indexed bonds and public announcement, and we also demonstrate 

that the interventions were sterilized ones. 
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Introdução 

 

 

 O final do sistema de Bretton Woods no ínício da década de 70 significou para 

grande parte dos países desenvolvidos a mudança do regime cambial de taxas de câmbio 

fixa para flutuante. Essa mudança trouxe uma preocupação para os governos que até 

aquele momento inexistia: até que ponto os governos deveriam efetivamente deixar a 

moeda flutuar livremente? Quais os benefícios e malefícios que isso poderia trazer? 

 Diante desse cenário, os estudos sobre intervenções dos Bancos Centrais no 

mercado de câmbio começaram a aflorar. Como intervir e por que intervir foram 

provavelmente as primeiras perguntas a serem respondidas pelos pesquisadores. Mais 

tarde vieram os estudos querendo comprovar os efeitos das intervenções. 

 Uma coisa fica clara em todos os estudos sobre câmbio: os regimes cambiais de 

flutuação livre praticamente inexistiram e ainda hoje são raros. A maioria das economias 

acabou optando por um regime de flutuação suja.  

 O regime de câmbio de flutuação suja difere do regime de câmbio de flutuação 

livre pela postura assumida pelo Banco Central1 na condução da taxa de câmbio. No 

regime de câmbio de flutuação livre, o Banco Central não interfere de forma alguma no 

mercado, deixando a taxa de câmbio flutuar livremente, ao passo que no regime de 

flutuação suja, o Banco Central intervem na taxa de câmbio, seja no mercado à vista ou 

via derivativos como veremos. É bom esclarecer que essa intervenção tem outros 

                                                 

1 Durante esse estudo, para efeito de simplificação, trabalharemos com o Banco Central como 

sendo o órgão responsável pela implementação da política monetária, muito embora em alguns países essa 

incumbência possa ser dividida com o governo central. 
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objetivos além de manter a taxa de câmbio em determinado patamar, senão estaríamos 

falando de um regime de câmbio fixo ou intermediários.2 

 Ao final da década de 90, após várias crises cambiais, foi a vez dos países em 

desenvolvimento ou emergentes, que nesse momento tinham em grande parte regimes de 

câmbio fixo ou intermediários3, seguirem o mesmo caminho rumo ao regime de câmbio 

flutuante. Esse movimento começou pelo México em 1994, e foi seguido por diversos 

países emergentes (Tailândia, Rússia, Turquia, Brasil e Argentina, dentre outros). 

 Todos esses países emergentes citados se deparavam, nos anos noventa, com os 

mesmos problemas que os países desenvolvidos tinham passado anos atrás, ou seja, como 

conviver com uma flutuação da moeda e os seus impactos na economia em um ambiente 

de cada vez maior integração econômico-financeira. Sabe-se hoje que esses países 

também optaram em sua maioria por regimes de flutuação suja, o que nos demonstra que 

suas respectivas autoridades monetárias interviram e intervêm no mercado de câmbio. 

 Um fato também importante foi a adoção por vários desses países, após um 

período de transição, de um regime de metas de inflação em substituição à âncora 

cambial. O regime de metas de inflação vislumbrava colocar um norte para a autoridade 

monetária, mas havia um grande desafio quanto ao funcionamento desse regime em um 

país emergente quando se levava em consideração alguns fatores como o viés 

inflacionário da política monetária, o histórico inflacionário, a maior abertura 

comercial/financeira e os descasamentos de moeda dos ativos e passivos desses países. 

 O Brasil foi um desses países que, diante da ruptura do regime de câmbio 

intermediário, em janeiro de 1999, passou a adotar um regime de câmbio flutuante, e em 

junho do mesmo ano adotou um regime de metas de inflação. 

                                                 

2 Para os interessados no assunto, Latter (1996) e Caramazza e Aziz (1998) trazem uma boa 

discussão sobre as vantagens e desvantagens dos diversos regimes cambiais. 

3 O Brasil e o Chile são exemplos de países que adotaram regimes de câmbio intermediários, visto 

que os dois trabalhavam com bandas nas quais o câmbio poderia flutuar livremente mas com limites 

inferiores e superiores que eram assegurados pelos respectivos Bancos Centrais. 
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É diante desse cenário que esse trabalho emerge. Analisaremos os objetivos, 

formas, mecanismos e canais de transmissão das intervenções da autoridade monetária no 

mercado de câmbio no Brasil no período de 2000 a 2003. Adicionalmente, tentaremos 

entender se as atuações da autoridade no mercado de câmbio nesse período foram feitas 

com o objetivo de auxiliar o regime de metas de inflação. Tentaremos também elucidar 

vários pontos importantes nessas intervenções e evidenciar as discussões acerca de temas 

como o problema da dominância fiscal e os efeitos do câmbio sobre a inflação. 

A escolha desse período esteve relacionada ao desejo de se estudar os efeitos das 

intervenções em um período de câmbio flutuante e de regime de metas de inflação sem 

considerar possíveis efeitos de uma mudança de regime de câmbio. 

Para atingir nosso objetivo, utilizaremos desde textos acadêmicos e declarações da 

autoridade monetária até dados públicos de intervenção e volumes negociados nos 

mercados à vista e futuros. Faremos também uma análise das publicações da autoridade 

monetária brasileira, tais como atas do COPOM4, relatórios de inflação, cartas abertas do 

presidente do Banco Central ao Ministro da Fazenda, boletins FOCUS, dentre outros. 

Um dos grandes diferenciais desse trabalho em relação aos demais está 

relacionado à metodologia utilizada. Embora reconhecendo os méritos dos estudos 

econométricos, já que muitos deles são necessários para a construção dos argumentos, 

esse trabalho tenta fazer um mapeamento dos objetivos, formas e mecanismos de 

intervenção da autoridade monetária brasileira através não somente de dados numéricos, 

mas também de diversas publicações da própria autoridade monetária e de autores que 

trabalham com o mesmo tema. 

Desta forma, para facilitar a compreensão, esse trabalho será dividido em três partes. Na 

primeira parte feremos um levantamento bibliográfico sobre intervenções do Banco 

                                                 

4 COPOM – Comitê de Política Monetária. É onde são tomadas as decisões sobre as taxas de juros 

no Brasil. Se reúnem a cada quatro semanas e divulgam ata uma semana após a reunião na qual é feita uma 

análise da economia, são colocadas as razões da decisão tomada e os fatores que o Banco Central estará 

observando para as próximas semanas. 
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Central no mercado de câmbio no mundo, trazendo as definições de intervenção que 

utilizaremos e as razões, formas, instrumentos e canais de transmissão das mesmas. Na 

segunda parte trataremos especificamente sobre o papel do câmbio em países emergentes 

com metas de inflação, tentando ressaltar as tensões existentes entre câmbio, inflação e 

taxa de juros diante desse regime monetário. Na terceira parte apresentaremos, além de 

um histórico do regime de metas de inflação brasileiro e das intervenções, os objetivos, 

formas e mecanismos utilizados nas intervenções no mercado de câmbio no Brasil, país 

emergente que atua sob um regime de metas de inflação. Por fim, teremos as 

considerações finais. 
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1. Intervenções no mercado de câmbio 

 

 

 O acompanhamento ou controle da taxa de câmbio é realizado pelas autoridades 

monetárias dos diversos países em níveis muito diversos. A literatura sobre o assunto é 

bastante ampla no que tange ao estudo das intervenções dos Bancos Centrais nos países 

desenvolvidos mas ainda incipiente nos países emergentes. 

 Esse capítulo apresentará as definições de intervenção da autoridade monetária no 

mercado de câmbio, seus objetivos, formas de atuação, canais de transmissão e 

instrumentos utilizados pelos Bancos Centrais para intervir. 

1.1. Definições 

 

 A intervenção da autoridade monetária no câmbio pode ter várias definições, a 

começar pela mais restrita, que analisa somente as intervenções no mercado à vista com o 

objetivo de defender uma determinada cotação, até a mais ampla, que a define como 

sendo a atuação do Banco Central em mercado de câmbio, seja à vista ou futuro, com 

objetivos diversos que podem variar desde uma defesa da cotação até a redução de 

volatilidade. 

 A literatura, conforme colocado em Canales-Kriljenko et al (2003), não possui 

uma definição única de intervenção, muito embora todos concordem que uma intervenção 

no mercado à vista seja efetivamente uma intervenção. No entanto, há divergência de 

opniões no que se refere às intervenções orais, por exemplo, pois nesse tipo de 

intervenção a autoridade monetária simplesmente faz algumas declarações sobre a 

trajetória recente da taxa de câmbio, indicando o que está achando dos movimentos 

recentes. Notem que não há efetivamente uma intervenção no sentido estrito da palavra. 

No caso desse trabalho, utilizaremos o termo intervenção em sua definição mais 

ampla, como sendo qualquer atuação do Banco Central no mercado de câmbio, seja no 
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mercado à vista, futuro ou via declarações, que tenha por objetivo influenciar a 

volatilidade ou trajetória da taxa de câmbio. 

 Colocada a definição, passaremos agora a analisar os objetivos das intervenções. 

 

 1.2. Objetivos 

 

Os principais objetivos de se intervir no mercado de câmbio, no regime de câmbio 

flutuante, estão no controle de movimentos desordenados e no controle da volatilidade. O 

primeiro desses objetivos é claramente colocado pelo Banco Central americano5 quando 

esse declara que “a autoridade monetária americana ocasionalmente intervem no mercado 

de câmbio para conter movimentos desordenados de mercado.” (FEDERAL RESERVE 

BANK OF NEW YORK, 2004, tradução nossa) 

 Kearns e Rigobon (2002) acrescentam que a maior parte dos Bancos Centrais 

atua no mercado de câmbio para tentar corrigir desalinhamentos da taxa de câmbio em 

relação ao seu ponto de equilíbrio ou diminuição de sua volatilidade, visto que esses 

fatores são muito importantes para a competitividade das exportações do país, para 

posições em ativos no exterior e para o controle da inflação. 

As intervenções para corrigir desalinhamentos da taxa de câmbio em relação ao 

seu ponto de equilíbrio têm um grande problema que é a própria determinação do ponto 

de equilíbrio da taxa de câmbio. Essa taxa de equilíbrio, que estaria pressupondo um 

equilíbrio do balanço de pagamentos, é muito difícil de ser determinada porque tem que 

levar em consideração fatores que não são estáticos, como a cesta de moedas das 

transações comerciais do país, paridade do poder de compra e expectativas dos agentes 

em relação ao futuro, dentre outros. 

                                                 

5 Domaç e Mendoza (2002) trazem um anexo com as práticas de intervenções de dezenove países 

que têm metas de inflação.  
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A volatilidade da taxa de câmbio afeta as transações comerciais na medida que 

aumenta as incertezas de longo prazo, encarecendo as linhas de financiamento para 

exportações ou importações do país em questão. Essas linhas de financiamento são 

empréstimos de longo prazo dados aos exportadores ou importadores para que esses 

possam financiar seus contratos comerciais, e o seu encarecimento pode inviabilizar ou 

tornar o país menos competitivo em um determinado segmento. 

No caso das transações financeiras, ou posições em ativos no exterior, a 

volatilidade da taxa de câmbio afeta o retorno esperado das diversas aplicações, fazendo 

com que os agentes adequem suas carteiras através da arbitragem entre os diversos 

mercados de portfolio das diversas moedas. Partindo-se de uma determinada volatilidade 

da taxa de câmbio e de um fluxo de portfolio equilibrado, uma mudança do patamar de 

volatilidade de taxa de câmbio ocasionaria uma nova rodada de transações rumo a um 

novo nível de exposição aos diversos ativos naquela moeda. Esse efeito é conhecido por 

efeito arbitragem entre os dois mercados envolvidos. Isso tenderia a levar a um outro 

equilíbrio, que pode não ocorrer devido a fatores como uma piora na conta financeira em 

decorrência desse novo cenário de fluxo de capitais.6  

 Conforme apresentado por Silveira (2003) é importante ressaltar que muito 

embora uma volatilidade excessiva da taxa de câmbio gere incertezas quanto a sua 

estrutura, nem sempre uma volatilidade menor é preferível, já que uma maior 

flexibilidade cambial, que contribui para uma volatilidade maior, ajuda na acomodação 

de choques externos. O autor está aqui claramente levantando uma grande diferença entre 

os regimes de câmbio fixo e os regimes de câmbio flutuantes ou de flutuação 

administrada. O primeiro regime é certamente o que tem o maior número de intervenções 

                                                 

6 Essa piora na conta financeira poderia desencadear um espiral de piora nos demais ativos, da 

seguinte forma: a conta financeira piora devido à saída de moeda estrangeira para adequar ao novo nível de 

portfolio em moeda local desejado pelos agentes, o que levaria a uma piora na percepção dos agentes e a 

um significativo aumento da volatilidade, o que pioraria ainda mais a conta financeira, via arbitragem, e 

assim por diante. 
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do Banco Central e também o menos volátil em relação aos outros dois, mas isso às 

custas de uma maior rigidez de acomodação de choques externos. 

Quanto à inflação, o impacto da taxa de câmbio pode ser observado por diversos 

ângulos, sendo o mais evidente o do repasse para preços internos da apreciação-

depreciação do câmbio nos artigos conhecidos como commodities. As commodities são 

produtos que têm seu preço determinado pelo mercado internacional e são de fácil 

redirecionamento de produção, ou seja, podem ser facilmente redirecionados do mercado 

interno do país para o exterior, fazendo com que o preço no mercado interno tenha que 

refletir o preço internacional a determinada taxa de câmbio do país em questão. Desta 

forma, ceteris paribus, uma desvalorização da moeda local faria com que os preços 

desses produtos no mercado interno subissem, causando o respectivo impacto na inflação. 

O impacto é tão maior quanto maior o pass-through7. 

Em se tratando de países com meta de inflação, tema que trataremos no capítulo 

seguinte, Ho e McCauley (2003) demonstram que em alguns casos as intervenções no 

mercado de câmbio podem ter como objetivo a utilização de um instrumento monetário 

alternativo aos juros no combate da inflação. 

Canales-Krilijenko, Guimarães et al (2003) registram que as intervenções da 

autoridade monetária visam, além de acalmar movimentos desordenados de mercado, 

acumular reservas internacionais e suprir o mercado doméstico de moeda estrangeira. O 

acúmulo de reservas é geralmente precedido de uma valorização do câmbio, o que incita 

o Banco Central a intervir visando não somente uma maior conta de reservas, mas 

também acomodar o câmbio em um patamar adequado, impedindo que esse se valorize 

muito, trazendo com isso impactos nas contas comerciais e financeiras. O acúmulo de 

                                                 

7 pass-through é o coeficiente de repasse de variações na taxa de câmbio para os índices de preços, 

ou seja, o quanto uma variação do câmbio impacta na inflação. Ho e McCauley (2003) apresentam uma 

tabela de diversas formas de calcular o pass-through comparando diversos países emergentes e 

desenvolvidos. Independente da forma como são obtidos os coeficientes de pass-through, esses são sempre 

maiores para os países emergentes. 
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reservas tem também o objetivo de dar à autoridade mais poder de intervenção no futuro, 

visto que o volume de reservas internacionais é um dos fatores importantes nessa atuação. 

 Kearns e Rigobon (2002) ainda sugerem que atuações dos Bancos Centrais 

podem objetivar ajudar outros Bancos Centrais. Dentro de acordos internacionais de 

cooperação, as autoridades monetárias podem se ajudar, fazendo com que países com 

nível de reservas internacionais não tão altos possam em determinados momentos, e sob 

certas condições, dispor da ajuda de seus companheiros de acordo8. Na mesma linha, 

Silveira  (2003) acrescenta que esse sistema funciona relativamente bem quando é para 

corrigir  desalinhamentos entre moedas de dois países participantes do acordo e que sua 

eficácia fica um tanto comprometida quando se trata de alterações em relação a moedas 

fortes de fora do acordo, ou seja, moedas fortes de países que não integrem o acordo, uma 

vez que o desalinhamento das moedas do acordo podem coincidir. Ou seja, quando temos 

as moedas de todos os países participantes do acordo apreciadas em relação a uma moeda 

forte de fora do acordo, a eficácia do sistema em relação a depreciá-las depende de como 

é a visão da autoridade monetária do outro país ou grupo em relação a sua moeda.9 

Além das razões citadas acima, temos as intervenções dos Bancos Centrais 

visando defender alguma meta de câmbio pré-determinada. Aqui se encaixam as 

intervenções para defesa do câmbio fixo, ou de uma banda cambial, que não são objeto 

desse estudo, e a intervenção com objetivo de defender um sistema de metas de inflação, 

a qual o próximo capítulo se encarregará de esmiuçar. 

No caso dos países com câmbio fixo, a intervenção é praticamente diária, visto 

que a autoridade monetária tem uma paridade a ser defendida e portanto dá liquidez aos 

agentes nessa determinada taxa. 

                                                 

8 O Executive´s Meeting of East-Asia Pacific Central Bank (EMEAP) é um exemplo desse tipo de 

acordo. 

9 Muito embora, mesmo nesse caso, um acordo seria vantajoso porque daria a esse grupo de países 

maior poder de influência do que no caso alternativo dos países negociando individualmente. 
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Após enumeramos que os principais objetivos para os Bancos Centrais intervirem 

no mercado de câmbio são: controlar movimentos desordenados, controlar/diminuir a 

volatilidade, corrigir desalinhamentos da taxa de câmbio frente ao seu equilíbrio, 

acumular reservas, suprir o mercado doméstico de moeda estrangeira, ajudar outros 

bancos centrais, utilizar instrumento monetário alternativo aos juros para o controle da 

inflação e defender uma taxa de câmbio fixo, podemos agora observar quais as formas de 

intervenção mais utilizadas. 

 

1.3. Formas  

 

A literatura faz uma grande distinção entre as intervenções esterilizadas e não 

esterilizadas da autoridade monetária no mercado de câmbio. As intervenções 

esterilizadas da autoridade monetária no mercado de câmbio são as acompanhadas de 

atuações no mercado aberto, com o intuito de combater os efeitos da expansão ou 

contração monetária advinda da mesma, por outro lado, as intervenções não esterilizadas 

consistem na simples compra ou de moeda estrangeira no mercado à vista sem que haja 

nenhuma atuação de mercado aberto para retirar os efeitos da expansão ou contração 

monetária resultante da colocação ou retirada de moeda doméstica na economia. Segundo 

Silveira (2003), essa forma de atuação traz consigo efeitos secundários como a alteração 

da base monetária e da taxa de juros doméstica, visto que o Banco Central e o mercado 

trocam entre si ativos monetários e ativos não-monetários. 

Quando um determinado Banco Central vende moeda estrangeira no mercado de 

câmbio ele está ao mesmo tempo comprando moeda local e, portanto, retirando liquidez 

do sistema. Caso não haja uma atuação no mercado aberto, essa operação fará com que a 

taxa de juros local suba, visto que há menos liquidez no sistema, levando a outros efeitos 

que podem não ser os que a autoridade monetária efetivamente desejava. Por outro lado, 

caso essa venda de dólares seja acompanhada de uma operação que restaure a liquidez ao 

mercado, os efeitos serão sentidos essencialmente sobre o mercado de câmbio. Nesse 
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exemplo, a primeira forma é conhecida como intervenção não esterilizada e a segunda 

como intervenção esterilizada. 

Humpage (2003) afirma que, como as intervenções esterilizadas não afetam os 

agregados monetários e a taxa de juros e, portanto, não interferem nos objetivos de 

política monetária doméstica, elas são as principais formas de atuação das autoridades 

monetárias e, conseqüentemente, o ponto chave da literatura sobre intervenção. 

A literatura também aponta outros aspectos, que não esses, no que se refere à 

formas de intervenção do Banco Central. A transparência de atuação da autoridade 

monetária é um dos aspectos levantados por Chiu (2003), que observa as diferentes 

formas de atuação da autoridade monetária no mercado de câmbio em três países10, 

chegando à conclusão de que a transparência tem que existir, mas que também um certo 

nível de segredo deve ser mantido para não tornar as intervenções muito previsíveis, o 

que incentivaria especuladores tomar posições na certeza de uma intervenção.  

O mesmo texto ressalva que não é fácil determinar os nível de transparência das 

autoridades monetárias em suas atuações no mercado de câmbio. Fatores como o regime 

de câmbio, a independência do Banco Central, a freqüência das intervenções, o possível 

sucesso da intervenção, se são intervenções esterilizadas ou não, se é individual ou com 

participação de outros agentes e a transparência da política monetária propriamente dita 

influenciam e são fatores relevantes para se determinar a transparência da atuação do 

Banco Central. Por exemplo, Singapura, que atua sob um regime de câmbio de flutuação 

administrada, é muito transparente ao explicar os objetivos das intervenções no mercado 

de câmbio, mas as operações não são divulgadas. Não há como dizer que esse país é 

transparente em suas operações se ele não as divulga, mas também não podemos dizer 

que ele não o é, já que seus objetivos em relação à taxa de câmbio são claros. 

Discussões que envolvem a microestrutura dos mercados, ou seja, se o Banco 

Central deveria intervir sozinho ou em conjunto com outros Bancos Centrais, se via 

                                                 

10 Canadá, Japão e Hong Kong. 
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“dealers” ou via “brokers”, volume, freqüência e momento de intervenção também são 

temas que permeiam a literatura sobre formas intervenção no mercado de câmbio.11 

Nesse sentido, Dominguez (1999), utilizando-se de dados de alta freqüência, ou 

seja, dados coletados a cada negócio, conclui que alguns agentes chegam a saber da 

intervenção até horas antes do anúncio público da mesma e que o momento da 

intervenção é também bastante importante.  

 

1.4. Mecanismos 

 

Os instrumentos ou ativos financeiros utilizados pelas autoridades monetárias para 

a intervenção no mercado de câmbio são os mais diversos. Apesar de a maioria das 

intervenções ser feita no mercado à vista, podemos encontrar diversos outros 

instrumentos utilizados pelas autoridades monetárias para exercer as intervenções. 

 A colocação de títulos com claúsulas de correção cambial ou atrelados ao câmbio 

são mecanismos bastante práticos que foram utilizados por alguns países para realizar 

intervenções esterilizadas.12 Esse mecanismo consiste na colocação de títulos indexados 

ao câmbio no mercado aberto. Sua grande vantagem é que ele ao mesmo tempo que 

interfere na cotação à vista do câmbio, não faz com que haja perda de reservas no 

momento da intervenção, fazendo com que o volume de intervenção possa ser maior que 

o volume de reservas internacionais de determinado país. 

 Apesar de não parecer tão claro, essa alternativa é tão ou mais vantajosa que a 

atuação no mercado de câmbio à vista seguida de outra atuação no mercado aberto. Por 

exemplo, se o Banco Central atuar no mercado à vista de câmbio vendendo dólares e no 

                                                 

11  Canales-Krilijenko, Guimarães et al (2003) têm um bom resumo sobre esses aspectos. 

12 Chile e Brasil são exemplos de países que se utilizaram desse mecanismo de intervenção. 
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mercado aberto comprando um título pré-fixado de dois anos, na essência o efeito é 

similar à colocação de um título cambial de mesmo prazo e a retirada de uma título pré-

fixado. Como disse Ho e McCauley (2003), intervenções esterilizadas podem ser vistas 

como um caso especial de gerenciamento de dívida, já que elas sempre implicarão em 

troca de ativo e passivos em moeda local e estrangeira. 

 O grande problema da intervenção via títulos, assim como da intervenção via 

derivativos que discutiremos a seguir, é, dentre outros, a não existência de um limite 

natural para conter a depreciação do câmbio13, como é o caso das intervenções realizadas 

via operações no mercado à vista de câmbio. No caso dessa última, o volume destinado à 

intervenção é limitado pelas reservas internacionais do país em questão, o que não ocorre 

quando a atuação é no mercado de títulos por exemplo. Como o Banco Central não 

precisa dos dólares para entregar nesse momento, o volume de títulos indexados ao dólar 

pode ser muito superior às reservas internacionais do país, fazendo com que aumente sua 

exposição à variação da moeda aumente e, conseqüentemente, sua vulnerabilidade 

externa.14  

 Intervenções via instrumentos derivativos também são utilizadas em alguns 

países, muito embora sua utilização seja inferior à atuação no mercado à vista devido a 

                                                 

13 No caso de apreciações do câmbio costuma-se dizer que não há limite para a intervenção da 

autoridade monetária no mercado de câmbio, visto que essa, para comprar a moeda estrangeira, pode 

simplesmente emitir moeda local e fazer uma operação no mercado aberto para esterilizá-la, muito embora 

no longo prazo essa situação pode não ser favorável para o país devido ao diferencial de taxa de juros pagos 

pelo país em questão e a rentabilidade recebida pelo acumulo de reservas internacionais. 

14 Esse problema foi muito explicito no caso brasileiro no final do ano de 2002, quando uma 

desvalorização iniciada em razão de uma eleição presidencial fez com que a relação dívida/PIB 

ultrapassasse 60%, alardeando dúvidas sobre o não pagamento da mesma. Saídas alternativas utilizadas 

pelos países emergentes para poder intervir em volumes maiores em determinados momentos envolvem, na 

maioria das vezes, ajuda de organismos internacionais, como foi o caso do  

Brasil em 2002 que adquiriu um empréstimo junto ao FMI. 
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problemas de contabilização e de transparência15. Dentre esses países temos o México e a 

Colômbia que utilizaram durante um longo período opções como forma de comprar 

dólares ou diminuir a volatilidade, e o Brasil que no passado recente utilizava swaps 

cambiais como forma de intervir no mercado de câmbio. 

Canales-Kriljenko et al (2003) expõe os problemas que as intervenções feitas 

através de derivativos podem encontrar. Segundo o texto, esses mecanismos de 

intervenção são mais suscetíveis a problemas de liquidez, dependem de um mecanismo 

de transmissão para afetar a taxa de câmbio à vista e deixam o balanço da autoridade 

monetária obscuro, dentre outros fatores. 

 Tapia e Tokman (2004) acrescentam o anúncio de intervenção como outro 

importante instrumento de intervenção bastante utilizado no Chile em 2001 e 2002. 

Segundo o texto, o próprio anúncio de intervenção já faria com que os agentes se 

posicionassem, fazendo com que quando da ocorrência da atuação a mudança fosse 

pequena. Dois fatores são importantes para que esse mecanismo tenha realmente esse 

efeito: a credibilidade e a possibilidade de execução da autoridade monetária. A 

credibilidade é por eles entendida como a reputação atrelada ao Banco Central, e a 

possibilidade de execução como a capacidade operacional para fazer o que foi anunciado 

(como por exemplo possuir quantidade suficiente de reservas internacionais). Esse 

mecanismo de atuação é muito utilizado pelas autoridades monetárias dos países 

desenvolvidos. 

 

                                                 

15 Aspectos como capacidade do governo de oferecer esses ativos, complexidade do sistema 

financeiro nacional (de modo a haver mercado para essas colocações) e a capacidade da própria economia 

gerar o hedge para as operações estão entre os outros problemas da intervenção via títulos cambiais ou 

derivativos. 
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1.5. Canais de transmissão 

 

Canal de transmissão das intervenções da autoridade monetária no câmbio é o 

meio pelo qual as intervenções afetam a taxa de câmbio. 

Os canais de transmissão dos efeitos da intervenção são bastante discutidos pela 

literatura. No caso das intervenções não esterilizadas, esses canais de transmissão são 

bastante claros. Quando um Banco Central atua no mercado vendendo moeda estrangeira, 

por exemplo, ele faz com que o volume de moeda local em circulação diminua, já que 

essa é entregue ao Banco Central em troca de moeda estrangeira. Esse efeito da 

diminuição de moeda local em circulação fará com que os ativos naquela moeda tenham 

uma desvalorização, fruto da venda de títulos por parte dos agentes, a fim de manter a 

mesma proporção de títulos/caixa que eles tinham anteriormente. Isso fará com que a taxa 

de juros na moeda local suba. Portanto, esse canal de transmissão de uma intervenção não 

esterilizada se dá via uma troca pelos agentes de ativos em moeda local e estrangeira, 

afetando as taxas de juros do país. 

No caso das intervenções esterilizadas, esse efeito não é tão claro, visto que o 

Banco Central atua no mercado aberto para que outras variáveis (no exemplo, juros) não 

sejam afetadas pela intervenção. 

Quando nos voltamos para a literatura sobre os canais de transmissão das 

intervenções esterilizadas, é comum encontrarmos dois canais principais, o do portfolio e 

o da sinalização. 

Kearns e Rigobon (2002) e Chiu (2003) trazem como premissa para explicar o 

canal do portfolio o fato de que ativos denominados em moeda local e estrangeira são 

substitutos imperfeitos.  

Ainda segundo os autores acima, a forma de transmissão dos efeitos das 

intervenções pelo canal de portfolio ocorre da seguinte forma: os agentes comparam os 

retornos dos ativos em moeda local e estrangeira. Quando o Banco Central intervém, 

alterando o volume de ativos em moeda local e estrangeira, os agentes, o mais breve 

possível, vão procurar um novo equilíbrio, o que provoca a alteração das taxas de retorno 
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dos dois ativos. Chiu (2003) comenta que isso trará uma variação do diferencial de taxas 

de juros entre os países ou uma mudança na taxa de câmbio do país de modo a alterar o 

diferencial entre a taxa de câmbio à vista e futura. 

Todos os autores citados acima são unânimes em afirmar que dificilmente se 

encontram evidências empíricas desse canal nos estudos realizados, e quando são 

encontradas são evidências fracas. 

O outro canal é o canal da sinalização. Segundo Araujo (2004), esse representa 

um canal indireto e independente da consideração sobre os títulos serem substitutos 

perfeitos ou não, muito embora, segundo Chiu (2003), para que a transmissão por esse 

canal ocorra, a intervenção tem que ser pública, fator esse que para o canal de portfólio 

era indiferente.  

Quando o Banco Central intervém, ele está provendo os agentes de novas 

informações sobre suas visões e intenções. Essas informações alteram as expectativas 

sobre a política monetária e cambial, fazendo com que os agentes revisem também suas 

posições e expectativas em relação à taxa de câmbio. Esse é o mecanismo pelo qual o 

canal de sinalização atua, ou seja, via informações que a autoridade monetária passa ao 

mercado quando da atuação. Por exemplo, se o Banco Central atua vendendo moeda 

estrangeira, uma das informações que esse pode passar ao mercado é que a taxa de 

câmbio está fora de sua trajetória de longo prazo, e que na visão dele não há razão 

econômica para que isso ocorra.  

Empiricamente, os estudos sobre o canal da sinalização têm chegado mais 

freqüentemente a evidências de sua existência do que os realizados para o canal de 

portfólio. Chiu (2003) coloca que uma das razões para isso é que esses estudos se valem 

de alterar o período de tempo no qual é esperado que a taxa de câmbio reaja, podendo 

assim criar um certo viés nos resultados. Apesar de estudos empíricos que corroboram a 

existência desse canal, ainda há grandes dúvidas sobre sua existência, já que também não 

são poucos os estudos que rejeitam a hipótese de sua existência. 

Esses dois canais, o de portfolio e o de sinalização, foram os principais citados 

pelos trabalhos nas décadas de 80 e 90. Como poucas foram as evidências de sua 

existência encontradas, alguns outros canais começaram a ganhar força. O primeiro deles 
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é o canal de ruído (noise trading), que tem como premissa a não eficiência dos mercados. 

Esse canal pressupõe que existem agentes com a capacidade de mover a taxa de câmbio 

para longe de seu valor fundamental. Segundo Araujo (2004), esses agentes de mercado 

podem ser movidos por crenças ou sentimentos que não são consistentes com os 

fundamentos econômicos. Um exemplo desses agentes são os grafistas, que são analistas 

técnicos que se guiam por análises de gráficos com movimentos históricos dos ativos. A 

existência desses agentes pode explicar porque os Bancos Centrais às vezes intervêm em 

segredo, já que o movimento da taxa de câmbio pode ser interpretado por esses agentes 

como um movimento de mercado, o que pode fazer com que eles intensifiquem o 

movimento.16 

Recentemente uma nova forma de se estudar os efeitos das intervenções tem se 

baseado em modelos de microestrutura do mercado. Ele difere dos demais pela ênfase 

atribuída aos mecanismos de negociação, sendo que os três principais são: informação, 

agentes e instituições. 

No caso da informação esses modelos diferem dos demais porque trabalham com 

assimetria de informações entre o mercado e o Banco Central e entre os próprios 

participantes do mercado. No caso do Banco Central e do mercado a assimetria é clara, 

visto que o primeiro controla todos os agregados monetários e a taxa de juros.17 No 

segundo caso, esses modelos trazem que a curva de aprendizado dos diversos agentes em 

relação a mudanças nos fundamentos não é simultânea, fazendo com que alguns agentes 

tenham respostas mais rápidas às diversas atuações da autoridade monetária. 

                                                 

16 Os grafistas utilizam-se de gráficos para fazer as análises de suas estratégias. Uma apreciação da 

taxa de câmbio não explicada por uma intervenção do Banco Central pode fazer com que esses a 

interpretem como uma mudança de tendência do mercado, invertendo assim suas posições e intensificando 

o movimento. 

17 E em alguns casos, como no Brasil, apesar de não controlar o câmbio, o Banco Central também 

sabe de todas as transações cambiais existentes no mercado, já que toda a movimentação de câmbio tem 

que ser registrada nos seus sistemas. 
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Quanto aos agentes, esses diferem em função de suas interpretações das 

informações e dos motivos que os levam a negociar. Por último, no que diz respeito às 

instituições, pode-se dizer que instituições desenvolvidas, com alto grau de controle e 

solidez, facilitam a intervenção, já que a autoridade monetária  não precisa se preocupar 

com sua saúde financeira, nem com os níveis de alavancagem das mesmas.18 

 

                                                 

18 Para se aprofundar mais no assunto, Araujo (2004) e Canales-Kriljenko et al (2003) têm uma 

boa descrição sobre os estudos que se baseiam em modelos de  microestrutura. 
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2. Intervenções no mercado de câmbio sob um regime 
de metas de inflação 

 

 O regime de metas de inflação era, em 2003, declaradamente utilizado por 18 

países dentre desenvolvidos e emergentes19. Esse número por si só mostra a importância 

que esse sistema vem adquirindo em termos de política monetária. Mas o que 

efetivamente é um sistema de metas de inflação? Quais os seus benefícios? Como fica o 

câmbio nesse ambiente? E as intervenções, são desnecessárias? São essas as perguntas a 

que se propõe responder esse capítulo. 

Para tanto, dividiremos esse capítulo em três partes. A primeira parte fará uma 

explicação sobre o regime de metas de inflação colocando o papel dos juros e do câmbio. 

A segunda se encarregará de uma discussão sobre como as particularidades dos países 

emergentes influenciam o regime de metas de inflação e, por fim, a terceira parte trará 

uma discussão mais detalhada sobre a tensão existente entre câmbio e inflação e as 

peculiaridades que esse regime traz no que diz respeito às intervenções no câmbio. 

 

2.1. O regime de metas de inflação 

 

O regime de metas de inflação originou-se no inicio da década de 90, sendo a 

Nova Zelândia o primeiro país a adotá-lo. O insucesso no controle dos agregados 

monetários (que segundo Giambiagi e Carvalho (2001) decorreu do fato de que as 

                                                 

19 Esse número de países foi utilizado por Ho e McCauley (2003) e portanto refere-se aos países 

que adotavam declaradamente o regime de metas de inflação em fevereiro de 2003. Estão entre esses 

países: Austrália, Canadá, Israel, Coréia do Sul, Nova Zelândia, África do Sul, Suécia, Inglaterra, Brasil, 

México, Chile, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Hungria, Polônia, República Tcheca,  dentre outros. 
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inovações financeiras dos últimos 30 ou 40 anos diminuiram a influencia do controle 

monetário strictu sensu sobre a inflação) e das âncoras cambiais (que também ficaram 

mais difíceis de serem mantidas frente a maior integração financeira) para o controle da 

inflação foi o estopim para o surgimento desse regime, que rapidamente ganhou 

popularidade entre as economias desenvolvidas e emergentes. 

Esse regime tem uma vantagem clara sobre os demais citados, já que permite que 

a política monetária se concentre na busca prioritária de um certo nível de inflação e 

possibilita uma avaliação clara do desempenho da política monetária, por meio da 

comparação entre a meta e a inflação observada. 

O sistema de metas de inflação tem, como todo sistema monetário, algumas regras 

a serem seguidas. Para Mishkin (2004) o sistema de metas de inflação tem que ter cinco 

elementos para ser considerado como tal: (1) um anúncio público de metas de inflação 

numéricas; (2) um comprometimento institucional de que a meta de inflação é a principal 

meta e à qual todas as demais se subordinam; (3) uma estratégia de divulgação de 

informações; (4) um aumento da transparência da estratégia da política monetária e, por 

fim, (5) uma adequação da estrutura do Banco Central para atender aos objetivos das 

metas. Eichengreen (2002), concorda nos pontos acima e  acrescenta que, pelo fato de 

nem todos os países seguirem todos esses aspectos, há grandes discussões sobre quais os 

países que efetivamente atuam sobre um sistema de metas de inflação. De qualquer 

forma, o que está no cerne da questão do regime de metas de inflação não são somente as 

metas, mas um ambiente de transparência e comprometimento com elas.  

O autor também define dois tipos de países que adotam metas de inflação, os que 

seguem estritamente as metas de inflação e os mais flexíveis. Os primeiros têm a inflação 

como único objetivo a ser perseguido pela autoridade monetária e seguem grande parte 

dos itens acima. Os segundos têm outros objetivos além da meta de inflação, como por 

exemplo objetivos de crescimento do produto.  

A diferença entre os dois é bastante grande já que, em um país que segue 

estritamente o regime de metas de inflação, a autoridade monetária tem todo o incentivo 

para alcançar a meta o mais rápido possível, independente do impacto que essa decisão 

tenha sobre a economia. Por outro lado, um país que segue o regime de metas de inflação 
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mais flexível balanceia os efeitos dessa política com as outras variáveis de sua função 

objetivo.20 

As metas de inflação numéricas são a base de um sistema de metas de inflação, já 

que sem que se tenha uma meta a ser seguida, e que essa meta seja pública, não há como 

saber o que a autoridade monetária está perseguindo, nem se está ou não obtendo sucesso 

nesse item. Essas metas podem ser estipuladas visualizando-se anos calendários (2005-

2006-2007, por exemplo) ou períodos à frente (12, 24 ou 36 meses, por exemplo). 

Alguns formuladores de política monetária são contra a implementação desse tipo 

de meta explicita justificando, como o fez Roger Ferguson, do Federal Reserve (FED)21, 

que a adoção de uma meta numérica pode “limitar a habilidade do FED para responder a 

quedas drásticas de crescimento ou eventos que coloquem em risco a estabilidade do 

sistema financeiro.” (MABICO FINANCIAL COMPANY, 2005, tradução nossa). Os 

defensores do regime de metas argumentam que a meta numérica tem a vantagem de 

melhorar a transparência do Banco Central, fazendo com que o debate político se 

concentre no que o Banco Central pode fazer no longo prazo, mais do que ele pode fazer 

através da política monetária (MISHKIN , 2001, p. 2). 

Libânio (2004) argumenta ainda que a adoção de metas explicitas de inflação teria 

uma outra vantagem que é servir como “antídoto” contra o viés inflacionário, “pois 

permitiria maior controle sobre a atuação do Banco Central, eliminaria o incentivo a 

promover ‘surpresas’ monetárias, e não envolveria tentativas de aquecer a economia além 

de suas ‘taxas naturais’.” (LIBÂNIO, 2004, p.16) 

Quanto ao índice de inflação a ser utilizado, geralmente escolhe-se o índice de 

inflação ao consumidor cheio. Embora existam discussões sobre a utilização de núcleos 

                                                 

20 De acordo com Eichengreen (2002), como poucos Bancos Centrais podem desprezar outras 

variáveis em todas as circunstâncias, a utilização de um regime de metas de inflação mais flexível acaba 

sendo o caso mais relevante e freqüente. 

21 Banco Central dos Estados Unidos da América 
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da inflação, essa esbarra em alguns problemas como o das diversas formas de se calcular 

o núcleo e a maior dificuldade para o público em geral entender o conceito de núcleo 22.  

As vantagens de se utilizar o núcleo de inflação, vis a vis o número cheio de inflação, 

está na retirada das variações provocadas pelas sazonalidades, e as principais 

desvantagens estão no temor de que a sociedade “interprete mal qualquer mudança em 

seus índices de preço e associe-os com expurgos e manipulações, colocando em risco a 

credibilidade, fator fundamental.” (SANTOS, 2004, p. 55). Desta forma, o núcleo de 

inflação acaba sendo mais utilizado por países onde a autoridade monetária tem uma 

maior credibilidade, como é o caso de Nova Zelândia, Canadá, Finlândia e Inglaterra, 

muito embora alguns países sem grandes históricos de credibilidade também utilizem o 

núcleo de inflação, como, por exemplo, África do Sul e Tailândia. 

Muitos países também utilizam além da meta central de inflação, intervalos de 

tolerância (bandas) ou clausulas de fuga23. No caso das bandas cambiais, estabelece-se 

um intervalo para assimilar choques não previstos. Esse intervalo deve ser grande o 

suficiente para assimilar a maioria dos choques, mas ao mesmo tempo não tão largo que 

permita uma leniência na condução da política monetária. No caso das clausulas de fuga, 

o Banco Central pode evocá-las quando achar necessário para justificar uma inflação 

diferente da estabelecida pela meta.24 

Ter a meta de inflação como a principal meta a ser seguida, significa dizer que a 

autoridade monetária utilizar-se-á de todos os instrumentos a seu dispor para fazer com 

que a meta seja cumprida, e que nenhum outro item terá mais influência sobre as suas 

decisões de política macroeconômica. O caso mais formalizado disso encontra-se na 

                                                 

22 Para se aprofundar mais no assunto ver: Figueiredo e Staub (2001) ou Santos (2004) 

23 Escape clauses. De acordo com Mendonça (2001) essas clausulas são geralmente evocadas para 

excluir os efeitos decorrentes de importantes choques de oferta, como, por exemplo, mudanças em 

impostos indiretos, desastres naturais, mudanças nos termos de comércio e choque de juros. 

24 Minella et al (2002) traz uma maior discussão sobre esse assunto. 
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Nova Zelândia, onde o presidente do Banco Central pode ser demitido caso a inflação se 

desvie em mais de 25% da meta estabelecida. 

Em um regime de metas de inflação a estratégia de divulgação de informações é 

muito importante, porque sem ela os agentes não têm como saber o que a autoridade 

monetária está entendendo do atual cenário da economia, dentre outras coisas.  

O sistema de metas de inflação trabalha com a previsão de inflação futura e, como 

não poderia deixar de ser, tem que lidar diariamente com o papel das expectativas em 

relação a esse futuro. Dessa forma, um mecanismo de captação das expectativas do 

mercado e de divulgação de informações por parte da autoridade monetária com o 

objetivo de ajudar na formação de expectativas, é de fundamental importância para que o 

Banco Central possa atuar sobre as mesmas. Por exemplo, uma pesquisa com os agentes 

que mostre uma expectativa de inflação para o próximo ano muito superior à meta 

anunciada pelo governo pode demonstrar que os agentes acreditam que o Banco Central 

está pouco comprometido com a meta, e que uma reação do governo a esse dado se faz 

necessária para demonstrar o seu real comprometimento com o sistema. Por outro lado, 

uma informação por parte do governo de que as taxas de juros nos próximos meses 

devem subir deveria, ceteris paribus, fazer com que os agentes revisassem para baixo 

suas expectativas de inflação. 

O Brasil é um exemplo de país que adota um sistema de informações bastante 

completo, divulgando relatórios trimestrais de inflação e atas do COPOM uma semana 

após a decisão sobre os juros. O Banco Central do Brasil também recolhe semanalmente, 

através de uma pesquisa junto a vários agentes de mercado25, as expectativas destes em 

relação à  inflação, juros e câmbio para os próximos meses e anos. Essas informações são 

publicadas semanalmente sob a alcunha de Relatório de Mercado na página do Banco 

Central do Brasil na internet. 

                                                 

25 Instituições financeiras, consultorias financeiras e grandes empresas, dentre outros.  
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A estrutura do Banco Central co Brasil passou por uma mudança que teve por 

objetivo auxiliar os três itens citados anteriormente e viabilizar o regime de metas de 

inflação no Brasil. Uma área econômica com previsões de inflação para os próximos 

períodos, e do comportamento dessa diante de vários cenários de juros e câmbio, por 

exemplo, são muito importantes para as decisões de política econômica a serem tomadas. 

Mudanças também foram necessárias para adequar a estrutura de divulgação e 

formulação das informações e relatórios como os citados acima.  

 Mishkin (2004) acrescenta que um incremento de transparência relativo aos 

objetivos, planos e decisões de política monetária também se faz necessário. O papel da 

transparência coloca-se aqui na relação do Banco Central com os agentes e é um fator de 

grande influência nas expectativas, já que maior transparência implica em melhor 

previsibilidade de ações futuras da autoridade monetária por parte dos agentes. 

O mesmo autor também ressalta que é necessário um real comprometimento da 

autoridade monetária com a meta de inflação e esse comprometimento tem que ser 

colocado aos agentes na forma não somente de metas, mas também de ações e 

transparência nas atitudes do Banco Central. 

O problema da dominância fiscal é também um grande dilema que uma autoridade 

monetária tem para lidar diante de um regime de metas de inflação, pois não permite que 

o Banco Central utilize os juros livremente para controlar a inflação, visto que esse tem 

outro objetivo que é deixar o juros suficientemente alto para permitir que o país se 

financie, ou seja, quem determina os juros não é o Banco Central, mas os financiadores 

da dívida pública. Desta forma, a autoridade monetária perde o controle sobre os juros. 

Essa discussão é ainda maior quando tratamos de países emergentes, onde o 

histórico de alto volume de  dívidas concentradas em prazo curto e de leniência fiscal são 

maiores. Fraga et al (2003) explicam que a ausência de dominância fiscal é primordial 

para o sucesso do regime de metas de inflação, e que em países com histórico de déficits 

fiscais elevados, onde impere o medo da dominância fiscal, talvez seja necessário um 

maior aperto monetário. Conforme veremos no capítulo seguinte esse problema gerou 

grandes discussões sobre se estava havendo ou não o problema de dominância fiscal no 

Brasil no ano de 2002. 



 34

Além do problema da dominância fiscal, Mishkin (2001), levanta mais seis 

criticas muito comuns ao regime de metas de inflação. As quatro primeiras são: o regime 

de metas de inflação é muito rígido; permite muita discricionaridade; tem o potencial de 

aumentar a instabilidade do produto e levará a um menor crescimento. Segundo o autor 

nenhuma das críticas acima representa uma grande objeção ao regime de metas, já que, 

segundo ele, o regime de metas é caracterizado por um grau de discricionaridade não 

obrigatoriamente determinado. As outras duas criticas são de que o regime de metas de 

inflação somente gera uma responsabilidade para o Banco Central sobre algo que ele não 

controla diretamente e que a flexibilização cambial requerida pelo regime de metas pode 

causar instabilidade financeira. 

Sobre essa responsabilidade a mais para o Banco Central, Mishkin (2001, p. 3-4) 

diz que as criticas estão baseadas na dificuldade de se controlar a inflação e que há uma 

grande defasagem da transmissão dos instrumentos de política monetária para a inflação, 

o que faz com que o Banco Central tenha que fazer com que a expectativa de inflação 

seja igual à meta de inflação no horizonte em questão. O autor ressalta a dificuldade que 

há quando o regime de metas de inflação é utilizado para trazer a inflação para baixo de 

níveis relativamente altos, visto que nessas circunstâncias a previsibilidade é menor, 

fazendo com que a possibilidade de perda da meta seja maior, o que pode gerar um 

problema de credibilidade em relação ao comprometimento do Banco Central para com o 

regime de metas de inflação. 

Ainda segundo o mesmo autor, o fato de haver um maior risco de credibilidade 

por parte da autoridade monetária sugere que a adoção do regime de metas seja uma 

estratégia mais eficaz após ter havido uma certa desinflação, ou seja, os riscos que se tem 

em termos de perda de meta e credibilidade são grandes caso o regime seja implementado 

com o objetivo de trazer a inflação para níveis muito abaixo do que ela estaria no 

momento da mudança para esse regime. México e Chile são exemplos de países que 

somente implementaram completamente o regime de metas após terem passado por um 

processo de desinflação, ou seja, o regime de metas de inflação foi implementado de 

maneira gradual para não se incorrer no risco exposto acima. 
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O México, após a crise de 1994, adota um regime de flutuação suja de câmbio 

com metas sobre os agregados monetários como uma meta nominal a ser seguida. 

Juntamente a isso ele determina metas para a inflação, mas sem praticamente  nenhum 

dos outros elementos que configuram um regime de metas de inflação. Paulatinamente o 

México começa a deixar de lado as metas sobre agregados monetários, partindo para um 

regime de metas de inflação, sendo que em 1999 são definidas metas de inflação para os 

anos seguintes, e em 2000 há o inicio da publicação de um relatório trimestral de 

inflação. Se tomarmos o ano de 2000 como sendo o ano onde efetivamente o México 

passa a adotar um regime de metas de inflação, já que nesse ano todos os elementos que 

analisamos estariam implementados, a adoção do regime de metas se dá após uma grande 

mudança nos patamares de inflação, que vieram de 42% em 1995 para próximo de 10% 

em 2000.  

O Chile começa adotar o regime de metas de inflação em 1990, mas durante toda 

a década de 90, esse regime convive com metas para a taxa de câmbio até 1999. Apesar 

disso, Schimidt-Hebel e Werner (2002, p. 3, tradução nossa) afirmam que o “(...) Banco 

Central decidiu a favor do regime de metas de inflação. Isto é evidente devido às 

mudanças freqüentes das características da banda de flutuação cambial e do histórico de 

uma década de inflação próxima às metas estabelecidas.” Mesmo assim, todos os 

elementos de um regime de metas de inflação só se encontram no Chile a partir de 1999, 

quando são definidas metas para mais de um ano à frente, é adotado um regime cambial 

de flutuação suja, e definido um cronograma de publicações e relatórios relativos à 

política monetária e às perspectivas de inflação e crescimento. Nesse momento a inflação 

já havia caído dos 25% em 1991 para o patamar de 5%. 

No Brasil, diferentemente dos dois citados acima, o regime de metas de inflação 

foi implementado com todos os elementos necessários em menos de um ano, mas ele 

também não deixa de ser um exemplo de país que adotou o regime de meta de inflação 

após ter havia uma desinflação significativa. A diferença é que no Brasil essa desinflação 

foi gerada por uma âncora cambial. Por exemplo, em 1993, ano anterior à adoção de 



 36

regime de bandas cambiais, a inflação ao consumidor foi próxima a 916%,  indo para 

próximo de 2% em 1998, ano anterior ao estabelecimento do regime de metas de 

inflação.26 

Quanto ao problema da flexibilização cambial, uma dolarização mesmo que 

parcial da economia traria muito mais riscos para o regime de metas de inflação do que 

uma flexibilização, o que não sugere que o câmbio deva ser ignorado. Mishkin (2001) 

explicita que grandes e abruptas depreciações podem trazer problemas para o regime de 

metas, mas que em todos os momentos qualquer atuação no câmbio deva ser subordinada 

ao objetivo de inflação. Fraga et al (2003) acrescenta que as economias emergentes têm 

razões a mais para se preocupar com a taxa de câmbio, já que esta é, para países com 

pequeno histórico de estabilidade econômica, uma fonte importante de determinação das 

expectativas de inflação. 

Diante de um sistema de metas de inflação o Banco Central pode utilizar-se de 

vários instrumentos de política monetária para perseguir a meta estabelecida. O mais 

usual é o mecanismo da taxa de juros de curto prazo. A autoridade monetária pode 

aumentar ou diminuir a taxa de juros de curto prazo, fazendo com que a economia 

desacelere ou acelere, causando assim o impacto sobre o nível de preços e, 

conseqüentemente, sobre a inflação.  

Os juros de curto prazo têm efeitos sobre o crescimento da economia, e a decisão 

do Banco Central de fazer um aperto monetário tem um considerável impacto político, o 

que pode fazer com que esse prefira atuar com outros mecanismos que não esse para 

perseguir a inflação. Não é incomum a utilização de intervenções no câmbio e alterações 

no depósito compulsório dos bancos e na carga fiscal, desde que não comprometam o 

resultado fiscal, com o objetivo de adequar a inflação à meta estabelecida. 

                                                 

26 A trajetória de inflação no Brasil nesse período foi claramente decrescente, sendo de 916%, 

22%, 10%, 5% e 1,7% para os anos de 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, respectivamente. 
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Vale ressaltar que em um sistema de metas de inflação o regime de câmbio 

vigente deve ser de flutuação27 pois, salvo em períodos de implementação ou de 

transição, a autoridade monetária não pode trabalhar com duas metas de tamanha 

importância como as metas de taxa de câmbio e de inflação, sob o risco de não conseguir 

atingir nem um nem outro28. 

Os resultados obtidos pelos países que implementaram um regime de metas de 

inflação, de modo geral, conforme relata Giambiagi e Carvalho (2001, p. 7) têm sido 

bastante positivos, já que a sua implementação vem “sendo acompanhada por uma queda 

da inflação em relação aos níveis iniciais e por sua estabilização em níveis baixos (...)”. 

Fraga et al (2003) chegam à mesma conclusão de que o regime de metas de inflação 

obteve sucesso, fazendo com que a inflação dos países emergentes e desenvolvidos que 

adotaram o regime caísse, mas demonstram que os países desenvolvidos acertam mais a 

meta ou ficam mais dentro do intervalo de confiança dessa do que os emergentes.29 

Entendido que o regime de metas de inflação consiste em um comprometimento 

efetivo da autoridade monetária, que deve não somente estabelecer metas numéricas, mas 

também demonstrar um total comprometimento via uma maior transparência de suas 

ações, podemos agora aprofundar mais a discussão sobre como as peculiaridades dos 

                                                 

27 Muito embora isso não seja uma regra, já que existem, como Eichengreen (2002) relata, 

diferentes formas de regimes de metas de inflação, dos mais restritos até os mais flexíveis. O autor coloca 

também que livre flutuação cambial não tem que necessariamente estar associada a metas de inflação, pode 

não estar associada a nada ou a outra meta monetária. A não adoção de metas monetárias pelos países 

emergentes, justifica o autor, ocorre devido à grande instabilidade na relação entre os agregados monetários 

e as metas para esse e para a renda nesses países.  

28 A Hungria e Israel utilizaram-se por um período de um sistema de metas dupla (inflação e 

câmbio). No caso da Hungria, Mishkin (2004) descreve de forma detalhada os problemas que as duas metas 

acabaram causando no ínicio de 2003, fazendo com que o Banco Central tivesse que atuar fortemente via 

intervenções no mercado de câmbio, juntamente com cortes nas taxas de juros. 

29 Uma das razões que o texto explicita para que isso ocorra é que os países emergentes têm que 

quebrar o ciclo vicioso que envolve baixa credibilidade e instituições frágeis. 
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países emergentes afetam o ambiente e a posterior implementação e manutenção de um 

regime de metas de inflação. 

 

 

2.2. O regime de metas de inflação em países emergentes 

 

Países emergentes têm certas particularidades que são um desafio a mais para a 

implementação de um regime de metas de inflação. 

Mishkin (2004, p. 3) levanta cinco diferenças desses países em relação aos 

desenvolvidos: 

1) Fraco comprometimento fiscal; 

2) Instituições financeiras (incluindo as instituições governamentais de regulação e 

supervisão) fracas; 

3) Baixa credibilidade das instituições monetárias; 

4) Passivos dolarizados; 

5) Vulnerabilidade a sudden stops de entrada de capitais.30 

 

Apesar de nem todos os países emergentes apresentarem todos esses itens 

acima31, eles apresentam grande parte deles. Segundo o autor, os países desenvolvidos 

não estão imunes a problemas fiscais, financeiros ou monetários com suas instituições, ou 

                                                 

30 O termo sudden stops (parada abrupta) é muito utilizado na literatura para descrever 

interrupções repentinas no fluxo de capitais aos países e foi muito importante para a explicação dos ataques 

especulativos ocorridos no final da década de 90 nos países emergentes. 

31 O problema de passivos dolarizados é pequeno no Chile e na África do Sul, por exemplo. 
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seja, com os três primeiros itens da lista acima, mas há uma grande diferença entre a 

magnitude do problema entre estes e os países emergentes. 

O fraco comprometimento fiscal afeta o regime de metas de inflação na medida 

em que esse é um fator importante para a sustentabilidade da dívida no longo prazo. Se o 

governo não está comprometido com um resultado fiscal coerente com o regime de metas 

de inflação, ou seja, com um superávit primário que pelo menos mantenha a relação 

dívida/PIB sustentável no longo prazo, a utilização de políticas monetárias para conter a 

inflação se torna pouco eficaz, já que o problema está no lado fiscal.32 Esse ponto 

também retoma ao perigo de haver dominância fiscal, que é também incongruente com 

um regime de metas de inflação. 

As instituições financeiras fracas são outro problema que não pode ser deixado de 

lado, pois caso a autoridade monetária tenha que subir os juros de forma mais agressiva, 

isso pode fazer com que várias instituições financeiras venham a falir, o que pode criar 

uma crise sistêmica no mercado financeiro, desestabilizando toda a economia. Em 

resumo, a existência de instituições financeiras fracas aumenta a possibilidade de 

ocorrerem crises no sistema financeiro que podem chegar a desestabilizaria a economia 

como um todo. 

Os existência de volumes significativos de passivos dolarizados nos países 

emergentes faz com que os impactos de uma depreciação cambial sejam sentidos de 

forma mais intensa do que nos países desenvolvidos. Uma forte desvalorização cambial 

aumenta os passivos dos paises emergentes fazendo com que haja uma nova trajetória de 

                                                 

32 Giambiagi e Além (2000, p. 227) contém uma fórmula de arbitragem que traz o resultado fiscal 

primário necessário para se estabilizar a relação dívida/Pib dados os níveis atuais da mesma, a taxa real de 

juros, a variação nominal do PIB e a taxa de senhoriagem. Goldfajn (2002), utilizando essa fórmula, faz um 

estudo interessante sobre o superávit primário necessário para se manter a relação Dívida/PIB estável no 

longo prazo no Brasil, chegando a conclusão contrária ao argumento de que a dívida pública brasileira se 

tornaria insustentável. 
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longo prazo para a dívida e resultando em maior aversão a risco e necessidades de 

maiores superávits fiscais para trazer a relação dívida/PIB para os níveis anteriores. 33 

Há também o problema do mercado de câmbio dos países emergentes ser, em 

geral, pequeno e sem profundidade, o que quer dizer que movimentos grandes de capitais 

afetam de forma bastante significativa as taxas de câmbio desses países, fazendo com que 

estes estejam mais vulneráveis a grandes depreciações ou apreciações da taxa de câmbio. 

 

 

2.3. O papel do câmbio diante de um regime de metas de 
inflação. 

 

 A forma clássica de se combater inflação, quando essa não advem de problemas 

fiscais, sugere a utilização de instrumentos monetários, entre os quais o principal é a taxa 

de juros, para desacelerar o crescimento da economia de tal forma que os agentes passem 

a consumir menos e poupar mais, fazendo com isso que a inflação caia, e vice versa. 

 Mas, e quando estamos tratando de um impacto na inflação gerado por uma 

depreciação do câmbio ? O que é diferente nesse caso ? Seria a estratégia dos juros ainda 

eficaz ? 

 Segundo Ho e McCauley (2003), o câmbio influencia o preço dos bens finais, o 

preço dos produtos intermediários importados e as expectativas de inflação. 

O impacto do câmbio sobre a inflação é, essencialmente, captado pelo pass-

through do câmbio para a inflação, que nada mais é do que o coeficiente de repasse do 

câmbio para os preços internos. Schmidt-Hebel e Werner (2002), em análise sobre alguns 

                                                 

33 Goldfajn (2002) e Salomon Smith Barney (2002) trazem um estudo sobre trajetórias da relação 

dívida/PIB para o caso brasileiro diante de diversos cenários. 
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países emergentes, colocam como sendo a abertura econômica, o histórico de altas 

inflações e uma baixa credibilidade do Banco Central os principais fatores que 

influenciam o pass-through maior desse grupo de países, ou seja, esses três fatores são de 

suma importância para analisarmos o pass-through de uma economia.  

HO e McCauley (2003) acham evidência de que apesar de intuitivamente 

economias mais abertas devessem ter maior pass-through, na prática essas evidências não 

conseguem ser comprovadas. Para eles, um maior pass-through é determinado 

principalmente pela história inflacionária e pelo nível de renda per capita, ou seja, quanto 

maior a história de inflações altas e quanto menor a renda per capita, maior tenderá a ser 

o pass-through.  

Mishkin (2004) acrescenta que o impacto do câmbio sobre a inflação e o produto 

também depende da natureza do choque e das causas da movimentação da taxa de 

câmbio, e que depreciações de mesma magnitude podem ter impactos inflacionários 

bastante diferentes. Ele explicita também que diferentes respostas de políticas monetárias 

devem ser também tomadas. 

O pass-through é também diferente, ceteris paribus, para iguais magnitudes de 

apreciação e depreciação cambial, ou seja, uma depreciação cambial carrega para os 

índices de inflação um pass-through, em geral, maior do que uma apreciação, fazendo 

com que o risco de se ficar acima do teto da banda de inflação seja maior do que se ficar 

abaixo do piso da mesma. HO e McCauley (2003) demonstram isso quando apresentam 

que dentre 43 períodos analisados de metas contra a inflação efetiva em diversos países 

emergentes, apenas em 4 casos os países ficaram com inflações abaixo do piso da meta 

devido a apreciações de mais de 10% no câmbio, ao passo que houve 6 casos com 

inflações acima do teto da meta devido a depreciações acima de 10%. No caso dos países 

desenvolvidos o diferencial é ainda maior, já que não houve nenhum caso de inflações 

abaixo do piso devido a apreciações superiores a 10%, mas houve 2 casos de inflação 

acima do teto da meta devido a depreciações cambiais acima de 10%, dentre 28 
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períodos.34 Esse ponto ressalta uma peculiaridade do impacto do câmbio sobre a inflação 

que é a assimetria de repasses para preços de apreciações e depreciações cambiais, sendo 

que, como demonstrado pelos autores acima, depreciações cambiais têm impacto maior 

na inflação do que apreciações cambiais. 

Alem disso, Souza e Hoff (2003) apresentam que uma apreciação real prolongada 

da moeda doméstica, seja pelo fato de que uma apreciação não colocar em risco o 

cumprimento da meta, pelo contrário, facilitar a tarefa, seja pelo conforto político gerado, 

não tende a deixar as autoridades monetárias sob pressão semelhantes às geradas pela 

depreciação. 

Ainda sobre o pass-through do câmbio,  Minella et al (2002, p. 26) acrescentam 

que as intervenções para auxiliar o regime de metas de inflação devem ter um objetivo 

claro de tentar minimizar os impactos da depreciação sobre a inflação e que as pressões 

inflacionárias “resultantes de uma depreciação cambial [no caso do Brasil] estão mais 

relacionadas com a magnitude da depreciação do que com o coeficiente de pass-

through.”  

Devido a esse fator, a preocupação com a taxa de câmbio em um regime de metas 

de inflação é mais evidente quando há uma depreciação da mesma do que quando essa se 

aprecia. Soma-se ao fato de que o repasse para a inflação de uma depreciação é maior, o 

ponto de que o Banco Central tem um poder de atuação mais amplo no caso de uma 

apreciação do que de uma depreciação da moeda, visto que no caso de uma depreciação 

esse poder de atuação é limitado em última instância pelo volume de reservas, ao passo 

que em uma apreciação da mesma, esse pode atuar na compra da moeda estrangeira sem 

                                                 

34 Isso ocorre por dois fatores essencialmente. Uma reação mais rápida de remarcação de preços 

quando da depreciação cambial, como forma de tentar manter as margens dos agentes, e uma relutância em 

baixar os preços quando ocorre a apreciação do câmbio. A inércia inflacionária também contribui para que 

a inflação no momento seguinte à depreciação se estabilize em patamares mais elevados. 
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limite claro.35 Disyatat e Galati (2005), analisando a efetividade das intervenções em 

países emergentes corroboram essa visão quando colocam que os esforços para se conter 

uma apreciação ao invés de uma depreciação da moeda doméstica são mais passiveis de 

obterem sucesso. 

Visto isso, passaremos agora a verificar duas alternativas de atuação da autoridade 

monetária para tentar trazer para dentro da meta uma inflação que tem uma trajetória 

ascendente em decorrência de uma depreciação cambial. Essas duas alternativas são uma 

atuação nos juros ou uma intervenção no câmbio.  

 A primeira alternativa que trabalharemos é a de um aumento da taxa de juros com 

o objetivo de desacelerar a economia e conter a demanda, mas dois aspectos aqui não 

podem ser esquecidos. Primeiro, a inflação foi gerada pelo pass-through do câmbio e não 

pelo aquecimento da economia e, segundo, o câmbio depreciado pode permanecer assim 

por tempo demasiado.36 

A segunda alternativa é a intervenção diretamente no câmbio. O fato da inflação, 

no caso em análise, ter sido gerada tão somente pelo câmbio é o principal argumento dos 

que defendem essa segunda alternativas de intervenção37, atacando assim a causa da 

pressão inflacionária, revertendo a expectativa dos agentes de que a taxa de câmbio se 

depreciaria indefinidamente e fazendo com que as expectativas de inflação voltassem 

                                                 

35 Essa limitação esbarraria no problema fiscal, que seria o custo de carregamento das reservas 

internacionais em dólares, que nada mais é do que o diferencial de juros interno e externos. Portanto, países 

com taxas de juros reais internas próximas às taxas de juros reais internacionais têm um custo menor de 

manutenção de reservas internacionais altas do que países com esse diferencial de taxa de juros reais altas. 

36 Sem contar o processo conhecido como overshooting, segundo o qual o câmbio em 

determinadas situações se deprecia muito no primeiro momento para posteriormente apreciar e voltar a um 

nível mais condizente com sua trajetória de longo prazo. 

37 Uma outra visão pode ser também a dos que defendem a utilização do núcleo de inflação, que 

no caso excluiria ou amenizaria esse efeito, fazendo com que a resposta seja em termos de alta dos juros ou 

intervenção tivesse que ser menor. 
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para a apontar uma inflação dentro da meta. Esse fato é peculiar porque no caso de 

inflação gerada por quebra de safra, choque externo no preço das commodities, ou 

qualquer outro fator, dificilmente a autoridade consegue atuar na causa da pressão 

inflacionária, tendo então que atuar via algum outro mecanismo. 

Apesar dos argumentos a favor da intervenção no câmbio para atacar a causa da 

inflação, o mecanismo dos juros também é eficiente nesse caso. Um aumento dos juros 

faria com que a aplicação em ativos financeiros nesse país fosse mais atraente para os 

investidores externos, que trariam mais dinheiro para esse país, fazendo com que a taxa 

de câmbio apreciasse e que a inflação se arrefecesse. O problema que se coloca aqui é 

qual o prazo para isso ocorrer e qual o desgaste político de se manter essa taxa de juros 

alta por um longo tempo, visto que alguns Bancos Centrais não têm posições 

independentes em relação ao poder executivo.38  

A intervenção no câmbio teria que ser esterilizada e atuaria sobre o canal de 

sinalização, deixando claro aos agentes que aquele nível de taxa de câmbio estava fora do 

que o Banco Central entendia como sendo o nível de equilíbrio. 

Essa dicotomia entre alterar os juros ou intervir no câmbio permeia muitos 

trabalhos sobre o regime de metas de inflação e alguns autores, como Domaç e Mendoza 

(2002), em estudo realizado sobre o México e a Turquia, colocam que as intervenções, se 

executadas com finesse e sensibilidade39, ou seja, não para defender uma determinada 

paridade da taxa de câmbio, mas para diminuir a volatilidade, têm um papel muito 

importante dentro de um regime de metas de inflação. 

Schmidt-Hebbel e Werner (2002) têm uma visão diferenciada sobre as 

intervenções nos mesmos dois países, em comparação com outros países com metas de 

                                                 

38 Nesse sentido vale ressaltar que uma taxa de câmbio desvalorizada por um tempo longo fará 

com que a estrutura do balanço de pagamentos se altere, principalmente em relação à balança comercial, 

que deve ter uma melhora significativa nos seus saldos. Esse fator exerceria uma pressão para que a taxa de 

câmbio se apreciasse no longo prazo. 

39 O autor cita em inglês: finesse and sensibly 
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inflação. Segundo eles, o fato desses países terem uma maior freqüência e intensidade de 

intervenções esterilizadas pode pressupor não somente uma preocupação com as metas de 

inflação, mas também um fenômeno conhecido como fear of floating, segundo o qual a 

autoridade monetária intervém por ter medo da livre flutuação da moeda e seus impactos 

na economia, como, por exemplo, os impactos na inflação que descrevemos 

anteriormente. 

Mishkin (2004), em estudo sobre o Chile e o Brasil, acrescenta que a intervenção 

nesses países se faz necessária, mas levanta preocupações com o excesso de zelo com o 

câmbio,  pois esse nunca pode ser mais importante do que a preocupação com a meta de 

inflação, bem como o seu impacto sobre a inflação difere substancialmente dependendo 

da natureza do choque. 

O mesmo autor acrescenta que quando tratamos de intervenções no mercado de 

câmbio em países emergentes com meta de inflação, o desafio é ainda maior, visto que 

esses países apresentam um menor comprometimento fiscal, uma alta quantidade de 

passivos dolarizados e uma vulnerabilidade a sudden stops de entrada de capitais40. Essas 

características implicam em repasses das depreciações cambiais para a inflação maiores 

do que nos países desenvolvidos, além de uma maior volatilidade e magnitudes de 

variação maiores. 

Ho e McCauley (2003), numa visão mais focada em intervenções no câmbio em 

países com metas de inflação, apontam três formas de atuação no câmbio dependendo das 

visões sobre metas de inflação. A primeira é a dos “construcionistas estritos”, que 

defendem que a taxa de juros deve tão somente responder à taxa de câmbio quando essa 

afetar a inflação atual ou suas expectativas. Já os que defendem uma meta de inflação 

flexível argumentam que objetivos de taxa de câmbio, inflação e produto podem conviver 

enquanto objetivos de política legítimos, desde que a inflação esteja dentro da meta. E 

por último há a “visão Singapura”, que diz que quando uma economia é muito aberta, e 

                                                 

40 Fraga et al (2003, p. 5) descreve os efeitos no Brasil do sudden stop de entrada de capitais 

ocorrida em 2002. 
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com um pass-through elevado, o estabelecimento de metas de inflação requer um 

controle ostensivo da taxa de câmbio. Dentre essas três modalidades de intervenção, 

somente os primeiros não defendem uma atuação no câmbio, utilizando somente o 

mecanismo dos juros para se obter uma determinada meta de inflação. São visões 

bastante diferentes, já que na primeira a intervenção é praticamente descartada e na 

terceira ela é necessária.41  

Apesar de tudo, a literatura é clara sobre os objetivos de intervenções no mercado 

de câmbio serem somente um auxílio ao regime de metas, não podendo ser a meta 

principal a ser seguida uma taxa de câmbio determinada. Esse ponto, conforme 

apresentamos na primeira parte, é muito importante porque a principal meta a ser seguida 

pela autoridade monetária tem que ser a meta de inflação. 

 

                                                 

41 As duas primeiras definições são as mesmas dadas por Eichengreen (2002), conforme 

colocamos na primeira parte desse capítulo. 
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3. Intervenções no mercado de câmbio no Brasil  

 

Após analisarmos as razões, formas e mecanismos de intervenção dos Bancos 

Centrais no mercado de câmbio e qual o papel do câmbio sobre um regime de metas de 

inflação em países emergentes, passaremos agora a estudar o caso do Brasil. 

O Brasil é um país emergente que desde 1999 adota um regime de câmbio 

flutuante juntamente com um regime de metas de inflação, tendo feito várias intervenções 

no mercado de câmbio desde então. 

Antes de entrar no estudo dos objetivos, formas e mecanismos de atuação do 

Banco Central do Brasil no mercado de câmbio, temos que entender como funciona o 

regime de metas de inflação no país. Sendo assim, destinaremos a primeira parte desse 

capítulo ao entendimento do regime de metas brasileiro e à análise dos resultados obtidos 

durante o período em análise, ou seja, entre 2000 e 2003. 

A segunda parte desse capítulo terá a incumbencia de apresentar os históricos de 

intervenções no mercado de câmbio no Brasil, elucidando como o Banco Central atuou 

no período de 2000 a 2003. 

Na seqüência dessas duas partes, partiremos para a análise dos objetivos, formas e 

mecanismos de intervenção da autoridade monetária brasileira no mercado de câmbio. 

3.1. O regime de metas de inflação no Brasil 

 

Após a ruptura do regime de bandas cambiais, em janeiro de 1999, o novo regime 

de câmbio flutuante, “claramente pedia por uma nova âncora nominal para a politica 

econômica.”42 

                                                 

42 Bogdanski et al (2000), pg. 9 
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Segundo Schmidt-Hebel e Werner (2002, p. 5), o Brasil utilizou como modelo 

para o seu regime de metas de inflação os regimes britânicos e suecos, e conseguiu em 

um curto período de tempo a adoção da infraestrutura institucional e técnica necessária 

para a implementação do regime de metas de inflação. Isso fez com que o anúncio e a 

adoção do regime de metas pudessem ser realizados já em junho de 1999, quatro meses 

após o abandono do regime de bandas cambiais, através de um decreto presidencial que 

começava da seguinte forma: “art. 1o Fica estabelecida, como diretriz para fixação do 

regime de política monetária, a sistemática de ‘metas de inflação’”. (BRASIL, 1999, p. 1) 

Nele estavam descritas as incumbências do Conselho Monetário Nacional (CMN) 

de determinar, com base em propostas do Ministério da Fazenda, o índice de inflação a 

ser utilizado e suas metas numéricas; e do Banco Central do Brasil de “executar as 

políticas necessárias para o cumprimento das metas fixadas.” (BRASIL, 1999, p. 1). As 

metas numéricas e os seus respectivos intervalos de tolerância seriam, a partir desse 

momento, fixadas pelo CMN, que teria que defini-las com até um ano e meio de 

antecedência.43 

Esse decreto continha também a obrigação do Banco Central do Brasil de enviar 

uma carta aberta ao Ministro da Fazenda quando a inflação ficasse fora do intervalo de 

tolerância, indicando as razões do descumprimento, as medidas tomadas para que a 

inflação retomasse aos limites estabelecidos e o tempo estimado para que essas medidas 

produzissem efeito. O Banco Central também ficou incumbido de publicar 

trimestralmente um relatório de inflação abordando o  desempenho do regime, as 

medidas tomadas e uma avaliação da inflação futura. 

A grande vantagem da utilização de um decreto presidencial na implementação do 

regime de metas de inflação é a mensagem que é passada aos agentes de que há 

efetivamente um comprometimento institucional com a meta de inflação, fator esse que é 

um dos pilares de um regime de metas de inflação, conforme vimos no capítulo anterior. 

Eichengreen (2002) acrescenta que o anúncio conjunto pelo governo e pela autoridade 

                                                 

43 As exceções foram as metas de 1999 e 2000, que foram definidas em 1999. 
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monetária de metas de inflação nos países emergentes é uma forma de demonstrar que o 

governo está comprometido com a meta também e que fará o esforço fiscal necessário 

para alcançá-la. Esse ponto é bastante importante para se eliminar o risco do problema da 

dominância fiscal, conforme vimos no capítulo anterior. 

Nove dias após a publicação desse decreto, em 30 de junho de 1999, foi publicada 

uma resolução 2.615 do Banco Central determinando que o índice a ser utilizado seria o 

índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, e que as metas para 

os anos de 1999, 2000 e 2001 seriam 8%ªª, 6%ªª e 4%ªª, respectivamente, com intervalo 

de tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. 

Além disso, o departamento de pesquisa do Banco Central desenvolveu alguns 

mecanismos para dar suporte às decisões de política monetária, entre eles modelos de 

previsão de inflação que tomavam por base a taxa de juros, o câmbio, a demanda 

agregada, o preço dos ativos, as expectativas, o crédito e os agregados monetários, dentre 

outros.44 

Como podemos observar, o regime de metas de inflação brasileiro foi concebido 

com todos os pontos que, conforme avaliamos no capítulo anterior, são necessários para a 

consolidação do mesmo. Um anúncio público de metas numéricas, feito via decreto 

presidencial, com estratégia de divulgação de informações bem definida e com o Banco 

Central tendo essa meta como a principal a ser seguida e sobre a qual ele deverá 

explicações caso não seja alcançada, ou seja: todas as características que se esperava 

observar em um regime de metas de inflação. 

Desta forma, o Brasil a partir de junho de 1999 passa a atuar sob um regime de 

metas de inflação onde o câmbio tem, ou deveria ter, um papel secundário nas atitudes da 

                                                 

44 Mais detalhes sobre esse modelo podem ser encontrados em Bogdanski et al (2000). 
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autoridade monetária. É isso que analisaremos posteriormente, mas antes vamos observar 

os resultados obtidos pelo regime de metas de inflação brasileiro.45 

 

3.1.1. Histórico do regime de metas 

 

Passaremos agora a analisar os resultados obtidos pelo Banco Central do Brasil, 

no que tange à inflação e suas metas no período de 1999 a 2003.46  

Conforme podemos observar no gráfico 1, a autoridade monetária conseguiu fazer 

com que a inflação ficasse dentro do intervalo de tolerância nos dois primeiros anos do 

regime de metas de inflação, mais precisamente 8,94% e 5,97% respectivamente para os 

anos de 1999 e 2000. As metas para os dois anos eram de 8% e 6% com intervalo de 2 

pontos percentuais para cima ou para baixo. 

Vale ressaltar que, em 1999, esse resultado foi obtido a despeito de uma grande 

desvalorização da moeda em virtude da mudança do regime de câmbio fixo para 

flutuante. As razões para isso são: a recessão em que se encontrava a economia no 

momento da mudança de regime cambial e o fato de que a meta para 1999 foi 

estabelecida somente em junho do mesmo ano, quando já se tinha uma idéia do impacto 

que a desvalorização havia tido sobre a  inflação. 

Já nos três anos seguintes, o IPCA ficou acima da meta de inflação, fazendo com 

que houvesse a necessidade de que o Banco Central enviasse uma carta aberta ao 

Ministro da Fazenda. 

                                                 

45 Para quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre quais foram os passos tomados pela 

autoridade monetária brasileira durante o período de implementação do regime de metas de inflação, 

Bogdanski (2000) os descreve de forma mais detalhada. 

46 Para maiores estudos sobre o sucesso ou não da política de metas de inflação ver: 

Eichengreen(2002), Minella et al (2002) e Fraga et al (2003). 
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GGrrááffiiccoo  11  --  MMeettaass  ddee  iinnffllaaççããoo,,  IInnffllaaççããoo  ee  CCââmmbbiioo  
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Fonte: Banco Central do Brasil e Bloomberg 

 

Tanto em 2001 quanto em 2002, a principal razão para o não cumprimento da 

meta esteve ligada à desvalorização do câmbio. Segundo cálculos do próprio Banco 

Central, o câmbio foi responsável por 2,9 pontos dos 7,7% de IPCA do ano de 2001 e 

5,82 pontos dos 12,5% de IPCA do ano de 2002.  Ou seja, tirando-se o efeito do câmbio 

sobre a inflação e mantendo-se as demais variáveis sem mudanças, a inflação ficaria 

dentro da meta em 2001 e chegaria próximo disso em 2002. 

Esse efeito é claramente observado no gráfico 2, onde temos que a desvalorização 

cambial foi o fator que mais contribuiu para a inflação durante o ano de 2002, sendo sua 

contribuição mais que o dobro do segundo grupo que mais contribuiu. 
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GGrrááffiiccoo  22  --  CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  PPeerrcceennttuuaaiiss  ppaarraa  aa  IInnffllaaççããoo  ((IIPPCCAA))  --  jjaanneeiirroo  aa  

ddeezzeemmbbrroo  ddee  22000022  
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Fonte: Carta aberta do presidente do Banco Central do Brasil ao ministro da fazenda de 21 de janeiro de 2003. 

 

A despeito de uma queda de mais de 15% no câmbio nominal em 2003 a meta 

novamente não foi alcançada, mas agora o grande vilão foi a inércia inflacionária do ano 

anterior, respondendo por 5,9 pontos percentuais dos 9.3 do IPCA, ou seja, explicando 

cerca de 63,7% da inflação do período. O componente inercial afetou bastante a inflação 

desse ano devido aos preços administrados que são reajustados por contratos pré-

estabelecidos que envolvem a inflação passada e, obviamente devido à alta inflação 

registrada no último semestre do ano anterior. 

Os chamados preços administrados foram pela primeira vez definidos na Ata do 

COPOM em julho de 2001 e englobam telefonia fixa, eletricidade residencial, transporte 

público, derivados de petróleo, entre outros. Os dois primeiros têm reajustes definidos 

por contratos e atrelados a índices de inflação, os últimos dependem do aumento dos 

custos e do preço do petróleo no mercado internacional. Minella et al (2002) enumeram 

três razões pelas quais a dinâmica dos preços administrados difere das dos preços livres: 
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dependência do preço internacional do petróleo, no caso dos derivados, um maior pass-

through do câmbio e uma maior inércia, no caso das tarifas de telefone e eletricidade 

residencial. 

Do outro lado dos preços administrados estão os preços livres, que nada mais são 

do que os demais itens da cesta, sendo portanto ítens que respondem a fatores de oferta e 

demanda, não estando os seus preços atrelados a nenhum contrato ou sendo diretamente 

regulados pelo governo. 

Outra forma de se subdividir uma cesta de inflação é através dos tradables e dos 

non-tradables, ou seja: dos bens comercializáveis e dos serviços. A primeira categoria é 

composta pelos itens da cesta que sofrem diretamente o impacto do câmbio e a segunda 

pelos itens em que esse impacto é pequeno ou nenhum. Essa visão para o Brasil tem o 

problema de que vários itens que deveriam ser considerados tradables, como por 

exemplo derivados de petróleo, tem o seu preço controlado pelo governo ou por contratos 

pré-existentes que fazem com que esses preços sigam uma dinâmica diferente da dos 

demais itens da cesta. 

Como observamos no gráfico 2, onde estão abertas as contribuições percentuais 

para a inflação de 2002, a desvalorização cambial foi o fator que mais contribuiu, 

gerando um efeito na inflação do ano seguinte via preços administrados, ou seja, a 

inflação inercial de 2003 nada mais foi do que uma continuação do efeito da 

desvalorização do ano anterior. Desta forma, a desvalorização cambial, além de trazer 

riscos para a inflação de curto prazo, tem seu impacto prolongado no tempo através dos 

preços administrados. 

Vendo por esse prisma, as razões para o não cumprimento da meta estiveram, 

direta ou indiretamente, atreladas ao câmbio, o que nos leva a concluir que movimentos 

de desvalorização no câmbio são bastante preocupantes para o Banco Central do Brasil 

devido ao regime de metas de inflação. 

Há ainda o problema da assimetria entre as depreciações e apreciações do câmbio 

no que diz respeito aos seus efeitos sobre a inflação. Em anos em que a depreciação é 

bastante alta, como em 2002, os resultados sobre a inflação são bastante significativos e 

em anos em que há uma apreciação considerável, caso de 2003, os efeitos sobre a 
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inflação são pequenos devido a fatores como a inércia, e aos preços administrados, ou 

seja, o fator negativo da depreciação é mais forte do que o fator positivo da apreciação 

cambial. 

 

 

3.2. Histórico das intervenções no Brasil 

 

Antes de mais nada, vale a pena ressaltarmos que as intervenções que 

estudaremos a seguir serão intervenções realizadas pelo Banco Central do Brasil, já que 

esse é o responsável pela política monetária e pela implementação do regime de metas. 

Essa distinção é particularmente importante porque o Tesouro Nacional também faz 

intervenções no mercado de câmbio para liquidação de compromissos externos, mas 

essas intervenções, a nosso ver não são intervenções para efeito de política monetária e 

sim intervenções com o objetivo de gerenciamento da dívida mobiliária federal. 

As intervenções no mercado de câmbio foram uma constante na economia 

brasileira em todo o período, sendo que a imensa maioria dessas intervenções ocorreram 

via venda de dólares pela autoridade monetária. Tivemos, entre 2000 e 200347, um único 

ano no qual a autoridade monetária teve um saldo positivo de compra de dólares, que foi 

o ano de 2000. As maiores e mais constantes participações do Banco Central no mercado 

de câmbio ocorreram em 2001 e 2002, sendo que houve intervenções no mercado à vista, 

via títulos e swaps.  

 

                                                 

47 Para efeito do estudo das intervenções, excluímos o ano de 1999 por esse ter sido o ano da 

mudança do regime cambial. 



 55

GGrrááffiiccoo  33  --VVoolluummee  ddee  IInntteerrvveennççõõeess  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall  nnoo  MMeerrccaaddoo  àà  

vviissttaa  ddee  ccââmmbbiioo  nnoo  BBrraassiill  --  JJaanneeiirroo  ddee  11999999  aa  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22000033  
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Fonte: Banco Central do Brasil, relatório de análise de câmbio, tabela 2.2, vários trimestres. 

 

Somente pela observação ao gráfico 3, podemos constatar que os períodos de 

maior atuação da autoridade monetária no mercado de câmbio corresponderam aos 

segundos semestres de 2001 e 2002, e a maior intervenção ocorreu em janeiro de 1999. 

Outro ponto que vem à tona é a quantidade de meses onde houve compra de dólares pela 

autoridade monetária, somente quatro (maio/99 e março, agosto e novembro de 2000)48. 

No mesmo período houve 27 meses onde o Banco Central do Brasil interveio vendendo 

moeda estrangeira.  

                                                 

48 O mês de Março de 2000 não pode ser claramente visualizado no gráfico porque o saldo 

comprador do Banco Central foi de apenas US$ 20 milhões. 
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Como o período todo envolve 60 meses, somando-se as intervenções na compra e 

na venda, temos que o Banco Central do Brasil interveio em mais da metade dos meses 

do período, demonstrando que a autoridade monetária tem uma preocupação constante 

com o câmbio, o que está em linha com as constatações que fizemos no item anterior 

acerca da preocupação que o câmbio gera na inflação do Brasil. 

É também importante analisarmos o quanto esses volumes representam em termos 

de mercado de câmbio no Brasil para então podermos dizer se uma intervenção de US$ 

1,0 bilhão em determinado mês é grande ou não, ou seja, temos que saber a profundidade 

do mercado de câmbio no Brasil. 

O volume negociado no mercado interbancário de câmbio no Brasil vem caindo 

ano após ano. Em 2000 esse mercado movimentou US$ 1,8 trilhão (média mensal de US$ 

150 bilhões) decrescendo para US$ 645 bilhões em 2003 (média mensal de US$ 53,7 

bilhões). Ou seja, o volume decresceu 64% em um período de três anos. Esses dados 

excluem as operações da autoridade monetária e são disponíveis porque as operações de 

câmbio no Brasil são todas obrigatoriamente registradas no Banco Central do Brasil que 

as divulga trimestralmente. 

 

TTaabbeellaa  11  --  VVoolluummee  NNeeggoocciiaaddoo  ddee  CCââmmbbiioo  nnoo  BBrraassiill  ((UUSS$$  mmiillhhõõeess))  4499  

Fonte: Banco Central do Brasil e BM&F 

 

                                                 

49 A BM&F somente disponibiliza os dados abertos por tipo de contratos após 2001. Antes disso 

os dados eram agregados, de tal forma que só se consegue saber o volume de contratos negociados como 

um todo, o que envolve juros, dólar, agrícolas, etc. Por isso o dado de 2000 é colocado como ND (não 

disponível). 

Dólar futuro Dólar à vista Total
2000 ND 1.867.787,80   1.867.787,80  
2001 2.000.968,30   1.144.892,60   3.145.860,90  
2002 1.725.043,50   767.111,60      2.492.155,10  
2003 1.907.046,60   645.176,70      2.552.223,30  
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Por outro lado, o volume negociado de contratos futuros de câmbio na BM&F se 

manteve praticamente estável. Esse era de 40.019.366 contratos em 2001, ou seja 

aproximadamente US$ 2,0 trilhões, e passou a ser de 38.140.932 contratos em 2003, ou 

US$ 1,9 trilhão, o que representa uma alteração no período inferior a 5%.  

Portanto, o mercado de câmbio no Brasil é um mercado que movimentou entre 

negócios no interbancário e via futuros um volume próximo a  US$ 2,5 trilhões em 2003. 

Não há dados claros para esses números no mundo, visto que a maioria dos países 

desenvolvidos não têm registros centralizados das operações de câmbio, mas as 

estimativas do BIS50 são de que em 2001 o movimento diário de moedas no mundo de foi 

de aproximadamente US$ 1,2 trilhão por dia, entre o mercado à vista e o futuro, sendo 

que aproximadamente 32% é feito via negócios à vista, e os demais 68% realizados no 

mercado futuro. O mesmo estudo aponta a moeda brasileira, ou seja o mercado de câmbio 

brasileiro, como sendo o vigésimo primeiro mercado em termos de liquidez, 

representando 0,4% do movimento diário de moedas em abril de 2001, contra 1% do 

Rand da África do Sul e 0,9% do Peso mexicano, que assim como o Brasil são países 

emergentes. 

Desta forma, o volume de intervenções do Banco Central no Brasil, no ano de 

maior intervenção do período estudado, 2002, foi de US$ 7,4 bilhões em operações que 

envolviam dólar à vista, concentradas no segundo semestre desse ano, sendo que somente 

no mês de setembro as operações no mercado à vista somaram mais de US$ 1,9 bilhão, 

ou seja, por volta de 3,2% do volume total de Reais negociado no mercado durante o 

mês, que foi de US$ 59,6 bilhões. Quando vamos tentar achar paralelo nos países 

desenvolvidos, uma das maiores intervenções ocorre em 1998, quando o Banco Central 

do Japão vendeu aproximadamente US$ 20,0 bilhões, o que representou pouco mais que 

0,08% do volume negociado de dólares no mundo em um mês,51 ou seja, os volumes de 

                                                 

50 Bank for International Settlements (2005b). 

51 Para achar esse volume, utilizamos o volume estimado diário de negociação do dólar (US$ 1,2 

trilhão) e um mês de 20 dias úteis. 
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intervenções relativas ao mercado no caso do Brasil são muito maiores em comparação 

com o tamanho do mercado do que nos países desenvolvidos. Esse fato corrobora a visão 

colocada no capítulo dois, de que os movimentos de câmbio, sejam privados ou 

intervenções da autoridade monetária, tendem a influir menos nas moedas dos países 

desenvolvidos do que dos  emergentes, já que os volumes negociados nesses são 

inferiores.52  

A preocupação com a maior volatilidade da taxa de câmbio fica mais evidente 

quando analisamos a quantidade de dias em que houve intervenção no mercado de 

câmbio no Brasil. Entre julho de 1999 e final de 2003, a autoridade monetária interveio 

em 110 dias úteis dos 1125 dias do período, ou seja, na média houve uma intervenção a 

cada 10 dias úteis. 

Quanto às intervenções via títulos, Novaes e Oliveira (2004), utilizando-se como 

proxy para essas intervenções variações superiores em módulo à media da variação do 

estoque em dólar de títulos cambiais em poder do mercado mais ou menos dois desvios 

padrão, chega à conclusão que entre janeiro de 1999 e abril de 2003 as intervenções 

totalizaram 252, o que dá aproximadamente uma intervenção a cada quatro dias. 

Esses dados claramente demonstram que o Banco Central do Brasil atua bastante 

no mercado de câmbio brasileiro, estando em linha com os demais países emergentes e 

contrário aos países desenvolvidos que ano após ano reduzem o seu percentual de 

intervenção.53 

Passaremos agora a analisar as intervenções ano a ano. Em 2000 tivemos dois 

eventos que culminaram no saldo positivo de compra de dólares pela autoridade 

monetária. Um primeiro que foi referente à emissão de ADRs da Petrobrás em Nova 

                                                 

52 Vale ressaltar que esse volume de intervenção da autoridade monetária foi somente o volume de 

intervenção no mercado à vista. Houve também nesse período intervenções via swap cambial que 

representaram em setembro aproximadamente US$ 2,0 bilhões. 

53 Interessados em mais dados devem consultar: Bank os International Settlements (2005b) 
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York, no valor de US$ 2,6 bilhões. E um segundo que foi a compra dos US$ 2,0 bilhões 

de dólares referentes ao excesso de liquidez gerado pela venda do Banespa para o 

Santander. Esses volumes representavam 37,5% e 28,0% do volume total de câmbio 

negociado no mercado interbancário naqueles dias,54 e claramente teriam gerado uma 

maior apreciação do câmbio caso não houvesse a intervenção do Banco Central. 

O saldos das operações do Banco Central durante esse ano foi de US$ 4,59 

bilhões positivos (compra de moeda estrangeira), que só não é igual à soma das duas 

parcelas citadas acima devido a duas pequenas intervenções em janeiro e março, quando 

o Banco Central vendeu US$ 30 milhões e comprou US$ 20 milhões, respectivamente. 

Vale ressaltar que o estoque da dívida pública cambial indexada ao câmbio nesse ano de 

2000 sofreu pouca alteração, com um crescimento de 13% em relação ao final do ano 

anterior, que foi pouco acima da desvalorização no período de 9,30%. 

No ano seguinte, 2001, com exceção de janeiro, fevereiro e abril, houve vendas de 

dólares durante todos os outros meses do ano, sendo que entre junho e novembro o Banco 

Central vendeu consistentemente quantias próximas a US$ 1,0 bilhão. As intervenções no 

primeiro semestre foram poucas, mas em volumes maiores do que as do segundo 

semestre. Por exemplo, em março e maio ocorreu uma única venda em cada mês de 

valores próximos a US$ 250 milhões. No segundo semestre de 2001, com a crise de 

energia no Brasil e a posterior diminuição da liquidez internacional decorrente do ataque 

terrorista aos Estados Unidos em setembro, o Banco Central anunciou que a partir de 

julho venderia quantias diárias de US$ 50 milhões até o final do ano, o que fez com que 

as intervenções durante esse semestre fossem maiores em quantidade e menores em 

volume. 

Quanto às intervenções com títulos públicos indexados ao dólar, essas foram 

intensificadas no segundo e terceiro trimestres de 2001. A dívida pública indexada ao 

dólar deu um salto de R$ 113,77 bilhões para R$ 178,58 bilhões no período, o que 

                                                 

54 Para encontrarmos os volumes diários, dividimos o volume mensal divulgado por 20 dias úteis. 
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explicita uma colocação liquida de títulos, visto que a depreciação da moeda no período 

foi de 19% e o crescimento da dívida cambial foi de 57%. 

Em 2002, em razão do nervosismo causado pela possibilidade da oposição ganhar 

as eleições presidenciais, o que veio a ocorrer, e de eventuais alterações para politicas 

monetárias mais heterodoxas, o câmbio se depreciou bastante a partir de março55, fazendo 

com que o Banco Central intervisse vendendo dólares entre os meses de junho e 

dezembro, sendo que nos demais meses não houve intervenções. Em julho a autoridade 

monetária retomou a estratégia de intervenções diárias que havia abandonado em 

dezembro do ano anterior. 

A diferença nesse momento foi que as intervenções não foram realizadas somente 

no mercado à vista. Como havia escassez de linhas externas, houve também oferta de 

linhas de crédito no exterior, realizados operacionalmente através de ‘leilões de venda de 

moeda estrangeira vinculados à concessão de adiantamentos sobre contratos de 

exportação” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, Análise do mercado de câmbio, out /dez 

2002, p. 6). Os volumes destinados a um ou outro instrumento foram determinados pelo 

acompanhamento diário do Banco Central. Em 2001 havia outra diferença que é o fato do 

Banco Central também ter anunciado intervenções até o final do ano, o que não ocorreu 

aqui. A autoridade monetária anunciou um volume de intervenções de US$ 1,5 bilhão 

para atuações até o final do mês de julho, mas não declarando nada sobre o volume de 

intervenções no mercado de câmbio nos meses seguintes. 

A modalidade de intervenção que gera uma linha de crédito no exterior é nada 

mais do que uma venda de dólares à vista por parte do Banco Central do Brasil com um 

compromisso de recompra em um determinado dia no futuro. Esse mecanismo de 

intervenção que implica em uma venda à vista com compromisso de recompra no futuro 

afeta pouco o mercado de câmbio, visto que o que se está interessado é no diferencial de 

taxa entre das duas pontas da operação, que geraria uma taxa de juros em dólar, ou seja, 

                                                 

55 Pastore e Pinotti (2002) trazem uma boa discussão sobre o momento político e as dúvidas que 

haviam sobre as novas politicas monetárias que poderiam vir a ser implementadas. 
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uma taxa de financiamento em dólares. A primeira vez que esse mecanismo foi utilizado 

no Brasil  foi na virada do ano de 1999 para 2000, a justificativa naquele momento estava 

na preocupação do Banco Central com o Bug do milênio, já que os computadores 

poderiam entender o ano de 2000 como sendo 1900. 

As maiores vendas no ano de 2002 ocorreram entre julho e outubro. A despeito 

dessa intervenção em volumes significativos, a taxa de câmbio alcança em 22 de outubro 

de 2002 a cotação mais alta de toda a série que estamos estudando, R$/US$ 3,9552. 

A partir de maio de 2002, o Banco Central, em razão da lei de responsabilidade 

fiscal, ficou impedido de emitir títulos da dívida pública que, como vimos, foi uma 

alternativa bastante utilizada no ano anterior. A alternativa foi a emissão de swaps 

cambiais, que a princípio eram conjugados com colocações primárias de LFTs.56 Como o 

Brasil naquele momento tinha um programa em andamento como o FMI, e o fundo 

estava bastante menos leniente com operações do Banco Central do Brasil no mercado de 

derivativos sem que ele fosse informado, houve a necessidade de conversas com eles para 

estabelecer como seriam essas intervenções via swaps. 

O Banco Central do Brasil, de acordo com Lopes (2005), já havia tido posições 

em derivativos antes da desvalorização de 1999 que chegaram a representar o equivalente 

a todas as reservas internacionais do país e 80% das posições vendidas em dólar futuro da 

BM&F, mas nunca houve uma preocupação com a divulgação dessas posições, em geral 

eram posições discricionárias do Banco Central do Brasil e que o mercado não tinha ídeia 

do volume por ele operado. 

Além dessas operações via swaps, durante 2002 o Banco Central deu continuidade 

à rolagem de títulos cambiais, que agora eram trocados por NTN-Ds, independente de 

serem NBC-Es ou NTN-Ds.57 

                                                 

56 A partir de oito de maio de 2002 os leilões de swaps são desvinculados da colocação de LFTs. 

57 As NBC-Es (notas do Banco Central - série E) haviam sido emitidas pelo Banco Central antes 

da alteração imposta pela lei de responsabilidade fiscal. Como o Banco Central nesse momento não podia 
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A dívida pública atrelada ao dólar caiu de R$ 178,58 bilhões para R$ 139,47 

bilhões no ano, mas quando colocamos as emissões de swap cambial essa dívida passa 

para R$ 230,57 bilhões, ou seja, um aumento de 29% em relação ao ano anterior, que foi 

inferior à desvalorização cambial de 52% no ano.  

Já em 2003, com o temor de que o novo governo utilizasse políticas heterodoxas 

se esvaindo e com o aumento da liquidez internacional, o câmbio começou a apreciar-se 

já no inicio do ano, fazendo com que o Banco Central somente intervisse nos meses de 

janeiro e fevereiro, no montante de US$ 145 milhões, ficando fora do mercado durante 

todos os outros meses do ano. A demanda por hedge nesse momento caiu bastante, o que 

fez com que a autoridade monetária anunciasse que rolaria volumes inferiores a 100% 

dos swaps e títulos cambiais que iram vencer, com isso, no final do ano o volume da 

dívida cambial caiu mais de 30%, alcançando o valor de R$ 161,26 bilhões, somando-se 

títulos e swaps. 

Após esse histórico do regime de metas de inflação brasileiro seguido de um 

histórico das intervenções da autoridade monetária no mercado de câmbio, passaremos 

agora a analisar os objetivos, formas e mecanismos pelo qual o Banco Central do Brasil 

atua no mercado de câmbio. 

 

3.3. Objetivos das intervenções 

 

Com base nos objetivos que levam os Bancos Centrais a intervirem no mundo, já 

previamente elucidados no primeiro capítulo, passaremos agora a ver quais desses 

motivaram a autoridade monetária do Brasil a intervir. Começaremos pelos objetivos que 

                                                                                                                                                 
mais emiti-las, elas agora eram trocadas por NTN-Ds (Notas do tesouro nacional –série D), que eram 

títulos idênticos em relação ao risco cambial, só que eram emitidos pelo Tesouro Nacional, que não era 

impedido de fazê-lo pela lei de responsabilidade fiscal. 
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acreditamos não serem os do Banco Central do Brasil em nenhum momento do período 

estudado para posteriormente estudar os objetivos que acreditamos nortear as decisões de 

intervenção. 

As intervenções ocorridas nesse período não tiveram em nenhum momento a 

intenção de ajudar outra autoridade monetária, bem como também não tiveram em 

momento algum a ajuda de outro Banco Central, seja do Mercosul, da América Latina ou 

de qualquer outra nação do mundo. Não há declarações ou acordos internacionais nesse 

sentido que envolva o Brasil, o que nos permite dizer que o Banco Central do Brasil 

sempre atuou sozinho em suas intervenções. 

No que se refere ao objetivo de defender uma taxa de câmbio fixa, o Brasil desde 

janeiro de 1999 atua sob um regime de câmbio de flutuação suja, o que já exclui esse 

objetivo de suas atuações. Além do mais, declarações do próprio presidente do Banco 

Central na época, Armínio Fraga, vão no sentido contrário a esse regime cambial: “É uma 

maluquice e incompatível com o regime democrático um regime de câmbio fixo” 

(FRAGA, 2002). 

Durante esse período também podemos constatar que o Banco Central do Brasil 

não atuou com o objetivo de acumular reservas internacionais. De fato, o único ano onde 

houve compras de dólares no período estudado foi durante o ano de 2000, onde a 

autoridade monetária comprou US$ 4,6 bilhões. Mesmo assim entendemos que a 

principal razão para a intervenção tenha sido a de controle da volatilidade, e que a 

estratégia de acumulo de reservas tenha vindo a reboque. Vemos dessa forma porque, 

dada a falta de profundidade do mercado, caso a intervenção não tivesse ocorrido, a 

apreciação cambial seria tal que poderia desajustar as demais contas da economia, 

gerando uma instabilidade desnecessária. Analisaremos mais esse período quando 

estivermos tratando do objetivo de controle da volatilidade. 

Desta forma, temos que o Banco Central do Brasil não atuou para ajudar outros 

Bancos Centrais, defender uma paridade fixa ou para acumular reservas internacionais. 

Mas então, com que objetivo ele teria intervindo no mercado de câmbio? É nisso que nos 

concentraremos a seguir. 
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A diminuição da volatilidade parece ser um dos objetivos das intervenções da 

autoridade monetária brasileira em alguns momentos desse período. Isso fica bastante 

claro nas intervenções realizadas no ano de 2000, onde o Banco Central do Brasil 

interveio no mercado de câmbio apenas dois meses que foram os meses do ingresso de 

dólares referentes ao lançamento de ADRs da Petrobrás em agosto e à venda do Banco 

Banespa para o Santander em novembro. 

Duvidas podem ser levantadas sobre se a intenção da autoridade monetária nesses 

dois episódios foi de acumular reservas ou  de conter a volatilidade cambial. Entendemos 

que dada a profundidade do mercado e o volume das duas operações, a intervenção se fez 

necessária para conter o desequilíbrio que essa causaria no mercado financeiro brasileiro, 

já que, caso fosse a mercado, esses volumes levariam a uma grande apreciação de câmbio 

com todos os seus efeitos de aumento da volatilidade e piora nos preços das exportações. 

Claramente houve, nesse momento, um aumento das reservas internacionais do país, mas 

esse objetivo a nosso ver foi uma conseqüência da estratégia de contenção da volatilidade 

do câmbio. 

No que diz respeito a verificar se o Banco Central teve ou não sucesso na 

estratégia de diminuir a volatilidade do câmbio, Araújo (2004) testa se as intervenções do 

Banco Central do Brasil no mercado de câmbio no período de 2000 a 2003 foram 

eficazes em diminuir a volatilidade da taxa de câmbio e primeiramente chega a resultados 

contrários, ou seja, que as intervenções ao invés de diminuir estariam aumentando a 

volatilidade. No entanto, quando eliminado o problema da endogeneidade, consegue 

provar que as intervenções obtiveram sucesso no quesito diminuição da volatilidade do 

câmbio no período. Ou seja, se foi esse mesmo o objetivo do Banco Central do Brasil ele 

obteve sucesso em sua atuação. 

Outro objetivo da autoridade monetária foi em alguns períodos suprir o mercado 

local de moeda estrangeira, essa estratégia é facilmente mapeada nas intervenções de 

2001 e 2002, quando o Banco Central emitiu títulos, fez intervenções com volumes e 

prazo anunciados e mais que isso, gerou, através de operações no mercado, linha de 

financiamento externa para os agentes financeiros brasileiros. 
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Por fim, cabe agora verificarmos se o Banco Central do Brasil utilizou o câmbio 

como uma forma alternativa aos juros no auxilio do regime de metas de inflação. Uma 

das indicações para que isso tivesse ocorrido seria a influência do câmbio sobre a inflação 

do período estudado. Como verificamos quando apresentamos o histórico do regime de 

metas de inflação no Brasil, o principal fator de pressão sobre a inflação em todo esse 

período era o câmbio, sendo ainda maior o seu impacto nos anos de 2001 e 2002. O 

câmbio influenciou muito a inflação desse período, o que sugere que as intervenções no 

mercado de câmbio nesses anos pudessem objetivar a utilização de outro instrumento 

monetário que não o juros em auxilio ao regime de metas de inflação. 

A ata do Copom de abril de 2001 apresenta isso de forma bastante clara : 

O controle da inflação de acordo com as metas determinadas pelo governo é o 
objetivo principal do Banco Central. (...) O principal instrumento do Banco 
Central é a taxa de juros. Outros instrumentos de política monetária são apenas 
complementares. Por exemplo, no caso de falta de liquidez e alta volatilidade, a 
intervenção esporádica no mercado de câmbio pode ser útil para permitir a 
formação consistente de seu preço. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 58a Ata 
do copom, abr 2001, p. 6, grifo nosso). 

 

Adicionalmente, a própria carta aberta do Presidente do Banco Central para o 

Ministro da Fazenda de 2002, ou seja, referente aos resultados obtidos no ano de 2001, 

traz a seguinte declaração:  

Como resposta [à trajetória instável do câmbio], o Banco Central optou por 
complementar a política de juros com uma elevação do percentual do 
recolhimento compulsório sobre os depósitos a prazo e com um período de 
intervenção no mercado cambial, com resultados satisfatórios. (BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, 2002, p. 6) 

 

Ou seja, o Banco Central coloca claramente que utilizou, além do mecanismo dos 

juros, outros instrumentos de política monetária para tentar fazer com que a inflação 

ficasse dentro da meta estabelecida, que no caso foram o compulsório e intervenções no 

mercado de câmbio. 

Curiosamente, a mesma carta, apresentando as justificativas sobre o não 

cumprimento da meta em 2002, não faz menção a intervenções, mesmo a desvalorização 
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cambial tendo sido ainda maior, explicando 46,6% da inflação do período, e o Banco 

Central tendo atuado de forma bastante enfática durante esse ano também. Um fato que 

não explica, mas pode ter influenciado, foi a mudança do presidente do Banco Central do 

Brasil, já que a incumbência de escrever a carta aberta foi da nova equipe. 

Ho e McCauley (2003), analisando as intervenções em 2001 e 2002, corroboram a 

tese de que as intervenções no mercado de câmbio no Brasil nesse período tiveram o 

objetivo de complementar ou reforçar as ações de política monetária. Segundo os autores, 

as intervenções foram utilizadas com o intuito de diminuir a necessidade de um aumento 

mais incisivo nos juros, o que desaqueceria mais a economia e pioraria a trajetória da 

dívida pública. Ou seja, as intervenções foram utilizadas como um outro instrumento de 

política monetária que o Banco Central detem para tentar atingir as metas de inflação. 

Blanchard (2004) vai mais a fundo nesse tema, acrescentando que em 2002, 

devido ao nível e à composição da dívida pública brasileira, um aumento maior nos juros 

poderia fazer com que a taxa de câmbio e a inflação subissem ainda mais. 

Esse texto trouxe grande discussão sobre um problema grave que pode assolar um 

regime de metas de inflação que é a dominância fiscal. O que Blanchard (2004) fez foi, 

utilizando o segundo semestre de 2002 como exemplo, demonstrar, através de um modelo 

matemático, que quando um país (no caso o Brasil) passa por um momento de condições 

fiscais ruins, ou seja, uma dívida elevada, com alta concentração em títulos indexados à 

moeda estrangeira e aversão a risco mundial em alta, um aumento da taxa de juros é mais 

propenso a levar a uma depreciação da moeda do que a uma apreciação. A razão para isso 

é que o aumento da taxa de juros aumentaria também o risco de moratória da dívida. 

Desta forma, nessa situação específica, o autor coloca que o canal principal que diz que 

uma alta dos juros leva a uma apreciação da moeda fica subjugado, fazendo com que 

ocorra um efeito contrário, ou seja uma maior depreciação e uma inflação mais alta. 
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Essa argumentação foi utilizada posteriormente, no início de 2004, por Aloísio 

Mercadante como justificativa para que a meta de inflação fosse aumentada58, o que 

gerou algumas críticas, como a de Affonso Celso Pastore, que disse que uma “leitura não 

tendenciosa da análise de Blanchard leva à sugestão de que o correto seria elevar os 

superávits fiscais primários”59 e não alterar a meta de inflação. 

Outro ponto que pode confirmar a atuação do Banco Central do Brasil com o 

objetivo de auxiliar o regime de metas de inflação é se suas intervenções estão dentro da 

estratégia de diminuição do pass-through do câmbio para a inflação. Minella et al (2003) 

explicitam que o pass-through do Brasil, que seria de 12% após um ano da depreciação, 

estaria mais perto dos países do G7, que têm coeficientes inferiores a 5%, do que de 

países como Paraguai, México e Polônia, onde o coeficiente de pass-through é superior a 

50%.60 Ainda segundo o texto, o grande impacto do câmbio sobre a inflação no Brasil 

vem da magnitude da desvalorização cambial e não de um pass-through elevado.  

Nesse sentido, o que importa é analisarmos se as intervenções do Banco Central 

diminuíram ou não a magnitude de desvalorização cambial.  

Novaes e Oliveira (2004) testaram para o período que vai do primeiro semestre de 

1999 a abril de 2003, se o Banco Central obteve sucesso em alterar a trajetória da taxa de 

câmbio através de suas intervenções e chegaram a resultados interessantes. Segundo os 

resultados obtidos, as intervenções no mercado de câmbio foram eficazes em alterar a 

esperança condicional da desvalorização do câmbio nominal nos períodos de baixa 

volatilidade da taxa de câmbio61, mas não o foram em períodos de alta volatilidade da 

                                                 

58 Mercadante (2004) 

59 Pastore e Pinotti (2004) 

60 O autor não deixa claro qual o período no qual esses coeficientes são analisados, mas no 

decorrer do texto pode-se pressupor que seja no período de julho de 1999 a junho de 2002. 

61 Entre julho de 1999 e abril de 2002 e entre dezembro de 2002 e abril de 2003. 
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mesma62. Os autores sugerem que as intervenções nos períodos de alta volatilidade “não 

seriam justificáveis como tentativas de alterar a esperança condicional da taxa de câmbio 

nominal de equilíbrio” (NOVAES E OLIVEIRA, 2004, p. 20) e que as justificativas para 

tais intervenções deveriam ser encontradas em objetivos como o de reduzir a volatilidade 

condicional da taxa de câmbio nominal, assim como sugere Araújo (2004). Ou seja, em 

períodos de alta volatilidade as intervenções não conseguiram alterar a direção da taxa de 

câmbio, mas podem ter alterado a volatilidade da mesma.  

Os resultados obtidos por Novaes e Oliveira (2004) para os períodos de baixa 

volatilidade da taxa de câmbio demonstram que a autoridade monetária obteve sucesso 

em reduzir a magnitude da desvalorização da moeda, corroborando a tese de que o 

objetivo do Banco Central do Brasil é auxiliar o regime de metas de inflação. E, apesar 

das intervenções nos períodos de maior volatilidade não terem obtido sucesso, isso não 

quer dizer que o objetivo do Banco Central não era esse. 

A seguinte frase ilustra de forma bastante clara a discussão acima: “Nesse sentido, 

as intervenções no mercado de câmbio têm sido necessárias para administrar a excessiva 

volatilidade da taxa de câmbio num ambiente de baixa liquidez e evitar a formação de 

dinâmicas perversas no mercado de câmbio.” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 74a 

Ata do COPOM, ago/02, p. 8). Ou seja, as intervenções teriam a intenção de diminuir a 

volatilidade do câmbio, mas ao mesmo tempo tentar alterar a trajetória da taxa de câmbio, 

que naquele momento estava em franca depreciação. 

Contrariamente a esse argumento não faltam declarações como essa do então 

diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo: “Não é 

intervenção no sentido clássico da palavra. Não queremos interferir na formação da taxa 

de câmbio” (D´AMORIM E ANDRADE, 2004), ou do próprio presidente do Banco 

Central, Armínio Fraga: “O cardápio é esse. É o clássico. Essa solução (mágica) não 

existe”.(FRAGA, 2002) 

                                                 

62 No primeiro semestre de 1999 e no segundo semestre de 2002. 



 69

Todas essas declarações vêm no sentido de que o Banco Central não queria 

intervir na formação da taxa de câmbio. Por outro lado, conforme vimos, os altos 

volumes utilizados nas intervenções e a constância que a autoridade monetária brasileira 

interveio no mercado de câmbio nesse período mostra uma realidade diferente dessas 

declarações. Ainda mais, como Novaes e Oliveira (2004) constataram, as intervenções 

foram sim capazes de alterar a magnitude de desvalorização da moeda em momentos de 

baixa volatilidade. 

Conseguimos encontrar justificativa para essas declarações por duas vias. A 

primeira que diz que é saudável à política monetária algum grau de segredo, para que não 

torne os movimentos do Banco Central muito previsíveis, comprometendo assim a sua 

eficácia, e a segunda que o Banco Central não queria de forma alguma associar suas 

intervenções ao regime de câmbio fixo que havia sido utilizado no Brasil entre junho de 

1994 e janeiro de 1999. 

Portanto, através de declarações da própria autoridade monetária e de estudos que 

analisaram a atitude da autoridade monetária no período, podemos constatar que o Banco 

Central do Brasil atua no câmbio com o objetivo de auxiliar o regime de metas de 

inflação.  

Souza e Hoff (2003) também partilham dessa opinião quando dizem que o 

problema maior da flutuação cambial para países como o Brasil não parece ser a 

volatilidade, mas sim as consequências que desalinhamentos duradouros geram na 

inflação e no balanço de pagamentos. 

Ademais, o fato de que as intervenções no mercado de câmbio da autoridade 

monetária brasileira parecem ter por objetivo principal auxiliar o regime de metas de 

inflação não invalida outros objetivos que estudamos, pois o controle/diminuição da 

volatilidade, a oferta a mercado doméstico de moeda estrangeira e a correção de 

desalinhamentos da taxa de câmbio podem ser objetivos pontuais para se obter o objetivo 

principal. Por exemplo, no segundo semestre de 2002 a autoridade monetária poderia ter 

os dois objetivos, ou seja, o de ofertar ao mercado doméstico moeda estrangeira, e o de 

auxiliar o regime de metas de inflação, já que a oferta ao mercado doméstico de moeda 

estrangeira diminuiria a magnitude de depreciação da moeda local, fazendo com que o 
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impacto na inflação fosse menor. Por outro lado, as intervenções em 2000 poderiam ter 

alem dos objetivos de auxiliar o regime de metas, o de diminuir a volatilidade conforme 

vimos. 

 Sendo assim, depois dessas observações, podemos agora ver quais eram as formas 

de intervenção utilizadas pelo Banco Central do Brasil. 

 

3.4. Formas de intervenção 

 

Segundo constataram Schmidt-Hebel e Werner (2002), As intervenções no 

mercado de câmbio no Brasil em 2000 e 2001 foram todas intervenções esterilizadas, 

minimizando, desta forma, os efeitos das intervenções sobre os juros, conforme 

discutimos no primeiro capítulo. 

O Brasil trabalha com uma meta de taxa de juros a ser seguida, a taxa SELIC, o 

que faz com que haja um alto grau de intervenção da autoridade monetária no mercado à 

vista de juros, ou seja, o Banco Central atua constantemente no mercado interbancário de 

juros para garantir que a meta SELIC seja realmente alcançada. Essas intervenções 

diárias no mercado aberto fazem com que todas as intervenções no mercado de câmbio 

acabem sendo esterilizadas, já que, quando da liquidação da atuação comprando dólares 

no mercado à vista de câmbio, por exemplo, o excesso de reais na economia gerado por 

essa operação acaba voltando para o Banco Central via operações de over-night. 

Obviamente nem todas as intervenções acabam por ficar em operações de over-night. O 

Banco Central também tem uma postura ativa no sentido de diminuir o volume de over-
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night, seja fazendo operações compromissadas de prazo mais longo63 ou ofertando títulos 

públicos através de operações conjuntas com o Tesouro Nacional. 

Desta forma, mesmo as intervenções que ocorreram em período superior ao 

período de análise dos autores citados podem ser consideradas intervenções esterilizadas, 

já que o Banco Central não alterou o seu modo de operar no mercado de juros nos dois 

anos seguintes (2002 e 2003). 

Quanto às intervenções que são realizadas via swap, não há a necessidade de 

argumentar se essas são esterilizadas ou não, já que elas são liquidadas por diferenças de 

taxas, afetando muito pouco a base monetária e portanto de pouco impacto nos juros. Por 

exemplo, o boletim Focus de 25 de junho de 2002, explicita que uma das causas do 

aumento de liquidez no mercado em maio do mesmo ano deveu-se à rolagem das NTN-

Ds e NBC-Es por swaps cambias, que são instrumentos que não envolvem caixa. Os 

títulos cambiais venciam, gerando liquidez no sistema, e a autoridade monetária 

equilibrava o risco cambial via emissão de swap e fazia atuações no interbancário de 

juros para que esse aumento de liquidez não modificasse muito a meta SELIC. 

Portanto, as intervenções realizadas pelo Banco Central do Brasil no mercado de 

câmbio podem ser consideradas intervenções esterilizadas, quanto à sua forma, já que o 

próprio principio do Banco Central do Brasil ter uma meta de taxa de juros já pressupõe 

isso. 

No que se refere à transparência nas intervenções, a autoridade monetária 

brasileira sempre informou posteriormente quando houve atuações e em alguns 

momentos fez uso de intervenções anunciadas.  

Todas as intervenções realizadas pelo Banco Central do Brasil durante esse 

período foram realizadas por leilões através dos dealers, independente do mecanismo 

                                                 

63 Essa modalidade começou a ser utilizada a partir de maio de 2002. Ela se equipara à emissão de 

uma LTN ou LFT para prazos mais curtos, com a vantagem de não diminuir o prazo médio da dívida, visto 

que não entra na composição dessa. 
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utilizado para intervir, o que torna o processo e a formação da taxa de compra ou venda 

de moeda estrangeira bastante transparente. Todos os leilões de compra/venda de moeda 

estrangeira funcionam através de um sistema do Banco Central, onde os dealers são 

obrigados a informar a taxa que venderiam/comprariam o dólar e qual o volume. O tempo 

entre o anuncio do leilão, a coleta de taxas e volumes e o anuncio da taxa de corte leva 

em torno de trinta minutos.  

Esse processo é bastante transparente, já que o leilão via sistema eletrônico 

oferece o mesmo nível de informação a todos os dealers no mesmo momento, não 

havendo privilégio de um ou outro dealer em determinado momento, como poderia haver 

caso as atuações fossem feitas via telefone, por exemplo. Além disso, o Banco Central 

publica no sistema com acesso permitido a todos os agentes a taxa de corte e a que preço 

a autoridade monetária vendeu/comprou os dólares. Os agentes e dealers só não sabem o 

volume da atuação, sendo esse somente divulgado posteriormente através dos relatórios 

do Banco Central. Esse mesmo processo ocorre nas intervenções via swap cambiais ou 

títulos com clausulas cambiais, só que aí não somente os dealers podem operar com o 

Banco Central, mas todos os agente autorizados pelo Banco Central a operar nesse 

mercado. 

Contrariamente ao Banco Central do Brasil, que atua com grande transparência, as 

operações realizadas pelo Tesouro Nacional são menos claras. Apesar de o Tesouro 

Nacional divulgar um cronograma de vencimentos de juros e amortizações da dívida 

externa e a expectativa de colocação de novos títulos, não é claro para o mercado quando 

esse vai comprar para honrar seus compromissos. Sabe-se que comprará um volume 

anunciado durante o ano, mas não se sabe quando esse câmbio será fechado, já que ele 

tem até 90 dias de antecedência para isso.64 Ademais, essas operações são fechadas todas 

via Banco do Brasil, o que não permite ao mercado saber quando o Banco do Brasil está 

                                                 

64 Em 2004 esse prazo foi alterado para 180 dias. 
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comprando/vendendo dólares por causa de fechamentos de câmbio do Tesouro Nacional 

ou  de alguma outra operação.65 

Sendo assim, a transparência quanto à forma de atuação do Banco Central  é 

grande, o que não quer dizer que possa ser previsível, já que à exceção das intervenções 

anunciadas de 2001 e 2002, não se tinha informação anterior de volume e dias de 

intervenção.66  

Apesar do Banco Central do Brasil atuar com total transparência no que diz 

respeito à sua forma de intervenção, isso de forma alguma o torna contrário às conclusões 

que chegou Chiu (2003), já que apesar de haver total transparência na sua forma de 

atuação (tudo é feito através de leilões) os agentes muitas vezes não sabem quando e 

através de qual mecanismo a autoridade monetária irá intervir, fazendo assim com que 

grande parte das intervenções não sejam previsíveis. Exceção clara às intervenções 

anunciadas, onde o Banco Central informou ao mercado o valor, o prazo e a 

periodicidade das intervenções. 

Passaremos agora a analisar os mecanismos de intervenção utilizados pelo Banco 

Central do Brasil. 

 

3.5. Mecanismos de intervenção 

 

                                                 

65 Essa falta de transparência fica mais evidente após 2003, já  que o Banco Central começa a ter 

uma atitude de compra de dólares para acumulo de reservas e o Tesouro compra também para honrar 

compromissos externos ao invés de utilizar as reservas internacionais. 

66 No caso dos leilões de títulos com clausulas cambiais e de swaps cambias as datas de leilões 

eram sabidas pois correspondiam a dias específicos da semana ou a tantos dias anteriores ao vencimento, 

mas não se tinha a informação de qual o volume que seria ofertado nesses dias até o dia anterior ao leilão. 
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O Banco Central do Brasil interveio no mercado de câmbio das formas mais 

diversas durante esse período. Em 2000 as intervenções foram preponderantemente no 

mercado à vista para eliminar o excesso de liquidez de duas operações específicas. 

No ano seguinte, 2001, as atuações do Banco Central se intensificaram e tomaram 

duas frentes, a primeira no mercado de títulos, no qual houve uma significativa colocação 

líquida de títulos públicos federais atrelados à taxa de câmbio, e a segunda no mercado à 

vista, com a diferença de que a autoridade monetária divulgou os volumes diários e o 

prazo que iria efetuar essas vendas, tornando-a dessa forma uma intervenção anunciada. 

Quanto à atuação via títulos públicos, essa não passa de um caso especial de 

gerenciamento da dívida, como bem colocaram Ho e McCauley (2003), já que há troca de 

ativos e passivos em moeda local e moeda estrangeira. 

No que tange às intervenções anunciadas, Kenen (2001) ressalta uma clara 

vantagem desse mecanismo de intervenção sobre a atuação no mercado à vista, que é o 

fato da autoridade monetária poder disseminar a informação que não possui meta para a 

taxa de câmbio, visto que suas intervenções ocorrem todos os dias, independente da 

trajetória do câmbio e, como vimos, essa pode ser uma das razões para o Banco Central 

ter utilizado essa estratégia, dada a fartura de declarações contra uma intervenção que 

estivesse colocando teto ou piso na trajetória da taxa de câmbio. 

Por outro lado, o autor, analisando o anuncio de 2001, levanta sérias dúvidas 

sobre a redução das reservas que essa estratégia traria ao Brasil e sobre a atitude da 

autoridade monetária caso a depreciação continuasse, ou pior, caso a tendência revertesse 

e houvesse uma forte apreciação da moeda.  

Ainda segundo Kenen (2001, p. 8) o Banco Central “não conseguiu fazer com que 

a mensagem fosse compreendida”, já que os jornalistas econômicos estariam julgando 

essa política inadequada porque os volumes de vendas seriam pequenos para alterar a 

trajetória da taxa de câmbio. Essa visão aponta um dos problemas levantados por Tapia e 

Tokman (2004) desse mecanismo de intervenção, ou seja, de que seus efeitos são 

determinados pela credibilidade e possibilidade de intervenção da autoridade monetária. 

Kenen (2001) discute exatamente o problema de credibilidade do Banco Central, visto 
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que os agentes estariam duvidando dos efeitos de tal política, além de apresentar a 

discussão sobre a redução das reservas internacionais. 

No ano de 2002, o Banco Central mais uma vez anunciou que interviria no 

mercado à vista, mas determinou o volume somente do primeiro mês, deixando em aberto 

o quanto venderia e por quanto tempo o faria nos meses subsequentes. Essa intervenção 

no mercado à vista também foi feita via ofertas de linha de comércio exterior como 

colocamos anteriormente. Além disso, a autoridade monetária também começou a intervir 

via derivativos. 

As intervenções através de derivativos foram executadas no mercado com 

utilização de swaps cambiais. A principio, as emissões desses swaps estavam atreladas a 

títulos públicos pós-fixados, o que fazia com que essa operação fosse nada mais do que 

uma operação sintética de venda de títulos cambiais. Os swaps eram emitidos com a 

ponta passiva igual à da rentabilidade do título pós-fixado, ou seja, a SELIC, e com a 

ponta ativa atrelada à variação cambial, de tal forma que o resultante das duas operações, 

títulos pós-fixado e swap cambial, fosse igual às emissões de títulos cambiais que eram 

feitas até aquele momento e que foram impedidas de ocorrer devido à lei de 

responsabilidade fiscal. 

Essa modalidade de intervenção via título atrelado a swap durou apenas poucos 

dias e o que na verdade passou a acontecer foram emissões de swaps sem nenhum título 

vinculado, ou seja, swaps “solteiros” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002, p. 52). 

Esse mecanismo de intervenção tem a vantagem de “segregar as operações com fins de 

política fiscal das operações de política monetária, diminuir custos de intermediação 

financeira e conceder melhores condições de gerenciamento da dívida pública federal”. 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002, p. 48) 

Dentre os mecanismos de intervenção que elencamos no capítulo primeiro, 

podemos dizer que o Banco Central do Brasil apenas não utilizou opções. 

Desta forma, o Banco Central do Brasil realizou intervenções durante o período 

de 2000 a 2003, no mercado à vista, via títulos com clausulas cambiais, efetuou anúncios 

de intervenções com prazo e volumes determinados e atuou no mercado de derivativos 

via emissão de swaps cambiais, além de fazer operações sintéticas de linhas externas.
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4. Considerações Finais 

 

 

 Começamos esse trabalho analisando o que os textos que tratam sobre 

intervenções no mercado de câmbio dizem sobre os objetivos, formas e mecanismos de 

atuação do Banco Central nesse mercado. Expusemos que os principais objetivos das 

autoridades monetárias intervirem no mercado de câmbio são: controlar movimentos 

desordenados, controlar/diminuir a volatilidade, corrigir desalinhamentos da taxa de 

câmbio frente ao seu equilíbrio, acumular reservas, suprir o mercado doméstico de moeda 

estrangeira, ajudar outros bancos centrais, utilizar instrumento monetário alternativo aos 

juros para o controle da inflação e defender uma taxa de câmbio fixo; que as formas de 

intervenção dividem-se em esterilizadas e não esterilizadas, sendo que a primeira é a mais 

usual; que os mecanismos de intervenção são muito variados, incluindo atuações no 

mercado à vista, via títulos com clausulas cambiais, no dólar futuro, swap e opções. 

Após isso apresentamos o regime de metas de inflação, enfatizando as cinco 

características principais desse regime, ou seja, um anúncio público de metas de inflação 

numéricas, um comprometimento institucional de que a meta de inflação é a principal 

meta e à qual todas as demais se subordinam, uma estratégia de divulgação de 

informações, um aumento da transparência da estratégia da política monetária e, por fim, 

uma adequação da estrutura do Banco Central para atender os objetivos das metas. Nesse 

mesmo capítulo ressaltamos as diferenças entre os países emergentes e os desenvolvidos, 

bem como essas particularidades afetam o regime de metas de inflação nesses países. 

Uma parte desse capítulo também foi dedicada ao papel do câmbio diante de um regime 

de metas de inflação, onde este não deve ser o objetivo principal, mas seu 

acompanhamento e possíveis intervenções podem ser de muito auxilio ao regime de 

metas. 

Em seguida, apresentamos a forma como foi implementado o regime de metas de 

inflação brasileiro e os resultados desse regime nos anos de 2000 a 2003. Apresentamos 

também os detalhes da atuação da autoridade monetária no mercado de câmbio nesse 

período. 
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Por fim, com base em relatórios e declarações da autoridade monetária e seus 

integrantes, textos acadêmicos e papers pudemos constatar que as intervenções da 

autoridade monetária brasileira no mercado de câmbio entre 2000 e 2003 tiveram como 

principal objetivo auxiliar o regime de metas de inflação e em alguns momentos tais 

intervenções também visaram diminuir a volatilidade da taxa nominal de câmbio, suprir o 

mercado de linhas externas quando essas se esvaíram e acumular reservas, sem que esses 

objetivos fossem contrários ao primeiro. Contatamos também que a forma de atuação 

sempre foi a de intervenções esterilizadas, e que os instrumentos utilizados foram 

intervenção no mercado à vista, via títulos com clausuras de correção cambial, via swap 

cambial e via anúncios de intervenções com prazos e volumes determinados. 

Novos trabalhos poderiam se concentrar em encontrar, através de outros 

caminhos, a confirmação das afirmações que fizemos em relação às intervenções do 

Banco Central do Brasil no mercado de câmbio. Estudos sobre o impacto do câmbio e 

dos juros na inflação no Brasil, bem como suas defasagens também enriqueceriam a 

discussão. 
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