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INTRODUÇÃO:

O processo de liberalização financeira e de desenvolvimento dos investimentos diretos no
globo, à medida que promove uma maior mobilidade de capital, traz consigo proporcionais riscos, dada
a latente instabilidade sistêmica característica desta etapa do desenvolvimento do capitalismo, que se
traduz num quadro de grande volatilidade das principais variáveis macroeconômicas nos países
periféricos, tidos como emergentes. Uma destas variáveis é o câmbio que, tal como apresentado por
Conti (2011), constitui o veículo que permite a integração da economia nacional com o restante d
o mundo. Neste sentido, a expansão do comércio internacional teve como subproduto o
desenvolvimento dos mercados cambiais:

A taxa de câmbio constitui o preço de conversão entre as diferentes moedas nacionais, o que
lhe confere o caráter de um dos preços básicos da economia. Se no interior de um país as operações
comerciais e financeiras são facilitadas pela existência de uma moeda única, nas transações
internacionais isto não ocorre, de forma que o crescimento destas operações transfronteiriças ensejou
o surgimento e o desenvolvimento de mercados nos quais esta multiplicidade de moedas pudesse ser
trocada: os mercados cambiais (Conti, 2011, p. 81).

Este processo, nos dias atuais, se vê refletido na subordinação das variáveis presentes no
balanço de pagamentos dos países à mobilidade do capital internacional, conferindo uma centralidade
significativa e de proporções inéditas ao mercado cambial, tornando-o também um dos principais
palcos para atividades especulativas. Assim, o movimento do capital financeiro ocorrido ao longo do
último século obedece a lógica especulativa que objetiva lucros oriundos dos diferenciais de preços e
dos retornos patrimoniais, englobando, inclusive, empresas do setor produtivo que passam a ter
ganhos “não operacionais”. Tal conjuntura beneficia demasiadamente as empresas transnacionais, que
possuem a facilidade da transferência de capital intrafirma, e inaugura uma nova fase da chamada
“hegemonia das finanças”, marcada pela maior volatilidade e curto prazo dos investimentos, bem como
por um caráter mais concentrado dos investimentos diretos estrangeiros. Estabelece-se, por fim, aquilo
que se denomina como “hierarquia de moedas'' (Conti, 2011). Neste contexto, conduzir o desempenho
da taxa de câmbio com vistas aos objetivos nacionais se revela uma tarefa bastante delicada. Nessa
mesma linha, Rossi (2016) aponta que:

As moedas nacionais são ativos financeiros que diferem qualitativamente, de acordo com a sua
aceitabilidade no plano internacional. O diferente uso das moedas caracteriza uma hierarquia
monetária que tem efeitos sobre a autonomia da política monetária dos diferentes países e
condiciona a mecânica do ciclo de liquidez (Rossi, 2016).
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A vista desse cenário, a tradição cepalina dos esquemas centro-periferia aponta a existência de
assimetrias no sistema monetário internacional que desprivilegia os países subdesenvolvidos e os
tornam mais vulneráveis a crises financeiras e cambiais. Tal tradição constata três grandes
assimetrias, a saber: i. financeira: refere-se à posição inferior dos países em desenvolvimento que
combina destinação de poucos investimentos e pequenas aplicações, além de desfavorecimento na
determinação dos fluxos de capital; ii. monetária: relativa à hierarquia de moedas a qual paira certo
consenso de que as moedas, no plano internacional, não apresentam a mesma importância; e iii.
macroeconômica: necessidade de elevadas taxas de juros para compensar a desconfiança dos
aplicadores externos (evitando, assim, a proliferação dos processos de fuga de capitais e expectativas
de depreciação da taxa de câmbio) e limitação do livre exercício da política econômica doméstica
(Biancarelli, 2007; Prates, 1999).

Com efeito, tais assimetrias tornam as moedas de países periféricos severamente sensíveis ao
ciclo de liquidez internacional. Cabe destacar que o fenômeno do ciclo de liquidez é entendido
enquanto um evento monetário e financeiro que caracteriza-se pela periódica variação das transações
financeiras internacionais, com momentos de picos e vales que são determinados pelo nível das taxas
de juros dos países centrais - na medida em que o centro apresenta patamares baixos de taxas de
juros, os agentes financeiros passam a buscar transacionar em outras praças financeiras - e pela
preferência por liquidez no plano internacional- ao passo que uma maior preferência infere mudanças
de composição no portfólio dos agentes, no sentido de ativos mais líquidos (Rossi, 2016). A
transmissão das etapas deste ciclo para as taxas de câmbio se dá através do chamado carry trade na
medida em que, tal como apresentado por Rossi (2016), ocorre uma movimentação pendular com
períodos de alta valorização de moedas com altas taxas de juros, e momentos de vale, com a
depreciação destas mesmas moedas:

As operações de carry trade destacam uma característica importante do ciclo de liquidez: ele não
constitui apenas um processo de alocação de ativos, mas também de formação de passivos. A
fase de cheia do ciclo é caracterizada pela formação de passivos e a inflação de ativos, como
moedas, ações e commodities; e a crise constitui processo de redução de passivos e deflação de
ativos. Trata-se, portanto, de fenômeno monetário de criação e destruição de liquidez (Rossi,
2016).

Na América Latina, o final da década de 1990 foi marcado por sucessivas crises cambiais e
consequente substituição dos regimes de câmbio administrado pelo regime de câmbio flutuante.
Entretanto, apesar da adoção oficial, temendo uma excessiva volatilidade, o que a realidade cotidiana
exibiu foram autoridades monetárias interferindo de maneira ativa nos mercados cambiais (Andrade e
Prates, 2012). Nessa perspectiva, a liberalização dos fluxos de capitais e a considerável
desregulamentação financeira destes países premiaram a taxa de câmbio como principal canal de
transmissão de instabilidades da percepção dos investidores estrangeiros em relação a eles; e a
necessidade de amenizar os impactos macroeconômicos resultantes de ataques especulativos e/ou
crises cambiais devido à volatilidade dos fluxos de capital para as economias emergentes é apontada
como um dos principais parâmetros para a definição de um regime cambial. Ou seja, nos países que
adotam elevados graus de abertura financeira, quem determina a taxa de câmbio passa a ser os
mercados financeiros globalizados; o que num regime de câmbio administrado resultaria da correlação
de forças entre a autoridade monetária e esses mercados.

Após experienciar variadas formas e fases de controle cambial, a adoção do regime de câmbio
flutuante no Brasil, a partir de 1999, caracterizou-se como uma significativa novidade em termos
históricos. Esta implementação, entretanto, que fora ao mesmo tempo associada e pré-condição à
implementação do regime de metas de inflação não foi suficientemente capaz de garantir a
estabilidade cambial de maneira consistente e duradoura. Esta conexão entre câmbio flutuante e
metas para inflação, integrando o chamado “tripé macroeconômico”, levou, por sua vez, alguns
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analistas a concluírem que o aumento da volatilidade do câmbio é um custo resultante da efetivação
do regime de metas (Oureiro, 2015).

Todavia, apesar da volatilidade intrínseca da taxa de câmbio das economias periféricas, com
baixíssimas ou mesmo sem restrições aos fluxos de capitais, a volatilidade dos mercados nacionais só
pode ser considerada excessiva (Farhi, 2006). Marcadamente uma característica histórica da
economia brasileira, o coeficiente de variação da taxa de câmbio real dólar, com destaque para o
período de 1999-2021, o qual a referida pesquisa dará especial atenção, estabelece-se no Brasil a
uma média que coloca essa taxa de câmbio na posição de uma das mais voláteis do mundo. A
relevância desta inferência concerne às evidências presentes na literatura econômica de que uma
instabilidade nas taxas de câmbio pode afetar negativamente variáveis reais da economia, como o
investimento, exportações e crescimento (Cerqueira, 2013). De acordo com Rossi (2016), a
sensibilidade de uma moeda ao ciclo de liquidez internacional depende de dois fatores: i) do grau de
abertura financeira e institucionalidade e ii) grau de rentabilidade e, portanto, atratividade, de seus
ativos. Segundo o autor, o Brasil reúne as duas características.

Assim sendo, o seguinte trabalho analisará a volatilidade da taxa de câmbio brasileira no
período correspondente ao início do regime de câmbio flutuante no país até a disponibilidade de dados
no momento da pesquisa, de 1999 a 2021. Para tanto, está organizado da seguinte forma: no primeiro
capítulo, será tratado o conceito de moedas periféricas e de hierarquia de moedas dentro do Sistema
Monetário Internacional (SMI) com o objetivo de analisar como os ciclos de liquidez internacional
afetam tais moedas através da movimentação financeira internacional. O segundo capítulo abordará as
características histórico-institucionais do mercado de câmbio brasileiro com vistas a entender o caráter
das políticas adotadas e seus impactos sobre a, aparentemente intrínseca, volatilidade cambial
nacional; e, finalmente, o derradeiro capítulo tratará da avaliação estatística dos indicadores de
volatilidade da moeda brasileira em comparação com uma cesta de moedas selecionadas que inclui: o
peso chileno, euro, dólar australiano, rublo e rand, além de uma análise estatística das correlações
entre taxa de câmbio R$/US$ e o ciclo de liquidez internacional, representado pelo Volatility Index
(VIX).

METODOLOGIA:

O desenvolvimento da pesquisa se dará a partir dos seguintes métodos:
Etapa 1: Revisão bibliográfica: esta etapa será baseada na revisão de literatura sobre a taxa de

câmbio, volatilidade cambial e ciclo de liquidez internacional, dando ênfase na experiência dos países
periféricos.

Etapa 2: Análise estatística.
i) Coleta de dados: a referida etapa utilizará como fonte os dados obtidos através da base

Bloomberg, dos veículos oficiais dos Bancos Centrais que controlam as moedas da cesta selecionada
(peso chileno, euro, dólar australiano, rublo, rand) e do Volatility Index. O VIX, como é também
conhecido, é um indicador que permite medir a volatilidade do mercado, utilizando como base a bolsa
americana.

ii) Construção de indicadores de volatilidade: serão desenvolvidos através do cálculo do desvio
padrão, cuja fórmula é expressa por:

𝐷𝑝 =
Σ(𝑥

𝑖
−𝑥)

𝑛
Em que:
Dp= Desvio Padrão
xi=  Valor individual
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x =  Média dos valores
n =  Número de observações

iii) Comparação da volatilidade da moeda brasileira em relação às demais (cesta selecionada)
Para o presente trabalho, a comparação da volatilidade da moeda brasileira será feita a partir

do peso chileno, euro, dólar australiano, rublo e rand. Tal cesta fora selecionada considerando uma
moeda de referência em cada continente, além da reserva de valor global: o dólar.

iv) Cálculo da correlação entre volatilidade do real e ciclo de liquidez internacional: analisada
através da correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação linear, cuja fórmula é dada por:

𝑟 =
Σ

𝑖
(𝑥

𝑖
−𝑥)(𝑦

𝑖
−𝑦)

Σ
𝑖
(𝑥

𝑖
−𝑥)2 Σ

𝑖
(𝑦

𝑖
−𝑦)2

Onde:
r = Coeficiente de Pearson
xi= Valores individuais das observações da variável x
yi = Valores individuais das observações da variável y
x = Valor média da variável x
y= Valor média da variável y

Este coeficiente gradua a relação entre duas variáveis quantitativas e exprime seu grau de
correlação através de valores situados entre -1 e 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Tal como apresentado por Prates (2005), as características do sistema monetário internacional
num determinado período são definidas por fatores como: i. forma da moeda internacional, ii. regime
de câmbio e iii. grau de mobilidade dos capitais. Havia ainda uma quarta característica, não enfatizada
pela literatura, que seria a disposição hierárquica do sistema. Nesse sentido, o sistema monetário
internacional teria uma onipresente hierarquia que atua determinando condições, graus de liberdade e
potencialidades das diferentes economias nacionais; e tais características são responsáveis por
moldar o perfil do sistema financeiro em cada período.

A partir do século 19, os sistemas monetários que emergiram foram estabelecidos através de
compromissos hierárquicos, que refletem as relações de poder entre os países centrais, estabelecendo
uma nova moeda internacional (do país hegemônico) e o regime cambial que vigorará. Este
compromisso, assumido pelos países de estabelecer a nova moeda internacional, todavia, apresenta
um caráter contraditório uma vez que a moeda-chave também desempenha, além das funções
“tradicionais da moeda”, o papel de ativo financeiro, concorrendo com as outras divisas. Após o
colapso de Bretton Woods, o SMI que toma lugar baseia-se nesse compromisso e estabelece-se como
divisa-chave o dólar, o regime de câmbio flutuante e a livre mobilidade de capitais.

Prates (2005) apresenta que a relação estabelecida em Bretton Woods, que coloca o dólar
como moeda central do sistema financeiro internacional, tem sua especificidade na natureza
exclusivamente fiduciária desta moeda. A desvinculação do ouro garante uma imensa autonomia de
política monetária ao país emissor da moeda de referência e, nesse cenário, quaisquer variações na
taxa básica de juros do sistema influencia decisivamente a direção dos fluxos internacionais de capitais
que passam a depender do ciclo econômico doméstico dos EUA. Ademais, a libertação da
conversibilidade em ouro permitiu a economia norte-americana se submeter a déficits comerciais
recorrentes, tornando-o um devedor líquido, e introduzindo uma nova fonte de instabilidades ao
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sistema financeiro internacional, uma vez que a economia estadunidense está também subordinada às
necessidades de rolagem de sua dívida pública e ao próprio valor do dólar. Assim, a concorrência
entre objetivos internos e externos de política econômica dos EUA, dada a centralidade de sua
posição, incorre aos países periféricos.

(...) a maior vulnerabilidade dos países emergentes às crises financeiras nos anos 90 esteve
associada às assimetrias monetárias e financeiras do sistema monetário e financeiro
internacional contemporâneo, as quais explicariam sua maior suscetibilidade ao perfil volátil dos
fluxos recentes de capitais.

Nessa linha, de acordo com Prates (2005), a assimetria monetária determina a hierarquia de
moedas no SMl e isto não é algo exclusivo do arranjo contemporâneo do sistema, podendo ser
observado também no padrão-ouro.

O conceito de conversibilidade refere-se ao exercício das funções das moedas
nacionais em âmbito internacional, a saber: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor.
Ou seja, uma moeda é completamente conversível se ela é capaz de desempenhar internacionalmente
as três funções da moeda. Os diferentes graus desse desempenho é o que define-se como hierarquia
de moedas (Prates, 2005). Portanto, dentro da hierarquia, considerando o arranjo atual, somente o
dólar exerce plenamente tal posto, atuando adicionalmente como como “receptáculo da incerteza
global”  no contexto de instabilidade intrínseca do SMI.
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