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Este relatório visa o estudo de bandas de câmbio em seus diferentes aspectos. 

Na primeira parte está apresentada uma versão simplificada, não matemática, da 
teoria das bandas de câmbio e de suas esperiências nos diversos países que a adotaram. 

A segunda parte contém um estudo mais completo da teoria das bandas de câmbio, 
inclusive com alguns resultados novos no que diz respeito ao caso de bandas múltiplas. 
AnaJizamos neste caso a possibilidade de defesa contra ataques especulativos como função 
do nível de reservas. 

A terceira e quarta parte têm como objetivo o estudo preliminar do caso brasileiro. 
Começamos na terceira parte por um estudo empírico do Risco Brasil, isto é, da diferença 
entre as taxas de juros interna e externa. Este é um ponto importante quando se tem como 
objetivo algum tipo de regime cambial mais flexível do que atualmente se tem no Brasil. 

Finalmente, na última parte, fazemos algumas considerações sobre como um regime 
de bandas cambiais poderia ser útil durante um programa de estabilização no Brasil. Aqui 
apresentamos idéias preliminares sobre o assunto que poderiam ser desenvolvidas com mais 
precisão em uma possivel prorrogação do convênio. 

Outras possibilidades de aplicações da teoria de bandas de câmbio ao Brasil, como 
um sistema de câmbio multilateral no contexto do MERCOSUL, não são tratadas neste 
estudo. 
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CAPÍTULO I 

BANDAS DE CÂMBIO -
TEORIA E EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA
(Versão Simplificada) 
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OBJETIVO 

o objetivo desta parte é apresentar de maneira intuitiva os principais resultados da 
literatura de bandas de câmbio. Inicialmente discutimos aspectos gerais do regime, 
caracterizando-o e definindo-o. Em seguida, apresentamos uma breve rewmha da evidência 
empírica e discutimos as vantagens e desvantagens em se adotar o regime de bandas de 
câmbio, relativamente a outros regimes cambiais como o câmbio fixo, câmbio livre e o 
"crawling-peg". Também discutimos os prós e contras de se adotar bandas de câmbio 
nominais versus bandas reais (ou indexadas). Finalmente, estudamos os efeitos sobre o 
regime de bandas de câmbio de intervenções mais frequentes do Banco Central no mercado 
de câmbio. 

ASPECTOS GERAIS 

A taxa de câmbio é suposta depender de dois componentes básicos. Ao primeiro 
chamamos genericamente de fundamentos. Como exemplo podemos citar o nível de reservas 
do Banco Central, o fluxo de entradas e saídas de reservas do pais, a taxa de jnflação e o 
comportamento da mesma, a política monetária em questão e etc. A literatura de bandas de 
câmbio trabalha predominantemente com a quantidade de moeda como fundamento; no 
entanto, a especificação exata dos fundamentos não é tio relevante, pois o que se requer é 
que os fundamentos, quaisquer que sejam, apresentem determinadas propriedades. 

o outro componente é o especulativo. Se todos os agentes econômicos esperam uma 
desvalorização cambial no futuro próximo (em termos reais, é claro), então o câmbio 
corrente deve se elevar. Com efeito, exportadores tenderiam a retardar o ingresso de divisas, 
os importadores a antecipar a compra das mesmas, investidores estrangeiros ficariam mais 
cautelosos para investir no país e o mercado financeiro tomar-se-ia mais "comprador". 
Analogamente se o "mercado" espera uma valorização cambial, então o câmbio corrente 
deverá cair já que os exportadores tentariam vender divisas a um câmbio ainda elevado, os 
importadores aguardariam a queda das cotações, investidores estrangeiros trariam reservas 
para investi-las no país e o próprio mercado financeiro procuraria ficar mais vendido ou 
menos comprado em câmbio. 

o problema dos movimentos especulativos é que estes não precisam de nenhum 
motivo fundamental para serem desencadeados; é a velha história da profecia que se auto
cumpre quando é anunciada. Além disso, a própria forma como a mesa de câmbio do Banco 
Central atua pode induzir a movimentos especulativos ou sancioná-los. Suponha, por 
exemplo, que o Banco Central saiba que a inflação do mês não divergirá daquela por ele 
projetada no inicio do mês. No entanto, no mercado de câmbio o dólar começa a subir 
rapidamente. Nesse contexto a não realização de um leilão de venda de câmbio por parte do 
Banco Central pode sinalizar ao mercado que a taxa de inflação é maior do que a 
inicialmente prevista, quando isso não é o caso. 
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A questio que a literatura de bandas de câmbio procura responder é a segWnte: 
Dados os fundamentos do câmbio, existe alguma regra de intervenção no mercado cambial 
que seja capaz de reduzir o componente especulativo, estabilizando a taxa de câmbio? 

A natureza da questão é eminentemente técnica e deve ser vista como um 
coadjuvante à estabilização cambial. Com efeito, se os fundamentos em si são muito 
instáveis dificilmente qualquer regra cambial conseguirá estabilizar o câmbio do ponto de 
vista prático. Por exemplo, se a taxa de inflação é de dificil previsão com taxas possíveis 
muito distintas entre si (quando diversos índices de inflação de diferentes institutos projetam 
taxas muito diferentes), a calibragem do câmbio toma-se extremamente complicada ou 
mesmo impossível. Nesse ambiente é esperado observarmos grandes flutuações no mercado 
de câmbio qualquer que seja a atuação do Banco Central. 

Entretanto, com fundamentos relativamente estáveis - isto é, pouco sujeitos a 
bruscas oscilações - a adoção do regime de bandas de câmbio pode estabilizar sensivelmente 
a taxa de câmbio. Evidentemente, a estabilidade cambial é um objetivo microeconômico e 
temos que confrontá-lo com o que se perde ou se ganha em termos macroeconômicos. O 
dilema é semelhante àquele entre indexação e combate à inflação: se por um lado a adoção 
de indexação torna melhor o convívio com a inflação, um objetivo micro, por outro lado 
torna mais dificil a estabilização dos preços, um objetivo macro. Esse dilema micro versus 
macro está presente na escolha entre bandas nominais ou reais. Há também o dilema entre 
dois objetivos micros: estabilização cambial versus estabilidade dos juros. 

A 

O REGIME DE BANDAS DE CAMBIO 

Dizemos que o regime cambial é de bandas nominais (reais) quando o câmbio 
nominal (real) pode somente oscilar dentro de uma faixa estabelecida pelo Banco Central. 
Qualquer tentativa de superação dos extremos da banda desencadeia intervenções do Banco 
CentraI. que dessa forma mantém o câmbio dentro dos limites desejados. 

A maneira prática com que é feita a intervenção é através do uso das reservas do 
Banco Central e da determinação da taxa de juros. Vejamos primeiro o caso em que o 
mercado de câmbio aposta numa taxa cambial superior à desejada pelo Banco Central. 
Nesse caso este vende reservas contra a maior demanda por divisas ou eleva a taxa de juros 
para que o custo de carregamento da posição comprada das instituições financeiras, 
exportadores e importadores aumente, bem como para atrair capitais estrangeiros. Observe 
que mesmo que o Banco Central não inicie o aumento da taxas de juros através de seus 
leilões de títulos, i.e. defende o câmbio através da venda de reservas, as taxas de juros 
tendem a se elevar. Com efeito, a venda de reservas ao mercado enxuga a quantidade de 
dinheiro em circulação produzindo naturalmente o aumento do custo do dinheiro. 

Outra observação imponante é a de que, a princípio, o Banco Central não precisa de 
enormes estoques de reservas para conter a desvalorização cambial. O aumento das taxas de 
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juros é efetivamente um instrumento poderoso. Para tal é necessário que o aumento dos 
juros seja suficientemente grande para inibir apostas na desvalorização. Para exemplificar, 
vejamos uma situação onde não há motivos para se ficar comprado ou vendido na carteira 
de câmbio, i.e., quando a taxa de juros interna diária é bastante próxima da taxa diária de 
desvalorização cambial. Para tornar claro o argumento, suponha que estas taxas sejam iguais 
a 1 % ao dia e suponha que o Banco Central também não permita que o câmbio se 
desvalorize mais do que 1 % ao dia. Imagine que algum banco acredite que existam motivos 

I • para que o câmbio se desvalorize 2% naquele dia. Esse banco poderá tomar dinheiro 
emprestado por um dia e comprar o câmbio. Se sua suposição se concretizar, para cada 
cruzeiro tomado emprestado o banco sairá com 1.02 no dia seguinte. Pagando o 
empréstimo, terminará com um ganho liquido de .01 para cada cruzeiro comprado em 
câmbio. Para evitar essa especu1açio contra o câmbio, o Banco Central poderia elevar a taxa 
de juros diária para pelo menos 2%. 

o argumento acima baseia-se no custo de carregamento da posição de câmbio. 
Apesar de importante, pode ser contornado através de medidas regulatórias. Basicamente, o 
Banco Central pode limitar a posição comprada dos bancos. Dessa maneira, os bancos 
poderiam apostar na desvalorizaçio cambial até o limite das suas posições compradas, o que 
restringe sobremaneira a capacidade de especulação. 

Mas o aumento da taxa de juros continua a ser um importante instrumento na defesa 
cambial. A via como isso se processa é que aumentos da taxa de juros tendem a trazer 
capitais do exterior elou evitar que capitais aqui investidos retomem aos países de origem. 
Assim, desde que a taxa de juros interna exceda a taxa de juros internacional pela 
expectativa de desvalorização mais um prêmio de risco, o aumento dos juros produz a 
defesa cambial. 

Na prática, no entanto, o uso isolado dos juros, sem a venda de reservas pode 
apresentar problemas. A desvalorização imaginada pelos agentes não é conhecida do Banco 
Central e o prêmio de risco pode ser crescente com a magnitude da desvalorizaçio esperada. 
Nessa situação o Banco Central correria o risco de elevar enormemente os juros sem obter 
resultados na defesa cambial. Uma intervenção direta no mercado de câmbio, aumentando a 
oferta de divisas no mercado, apresenta-se como o recurso mais eficaz. 

Vejamos agora o caso em que o mercado projeta uma valorização cambial maior que 
a desejada pelo Banco Central. Nessas circunstâncias o Banco Central terá que absorver a 
pressão vendedora do mercado através da compra de reservas ou da redução das taxas de 
juros, quando o Banco Central interviria no mercado monetário doando recursos a taxas 
mais baixas. Observe que mesmo a compra de câmbio tende a reduzir a taxa de juros, já que 
tal compra tem como contrapartida o aumento da oferta de recursos no mercado monetário. 

Da explicação acima depreende-se que nas intervenções do Banco Central para a 
defesa da paridade cambial a taxa de juros terá que ser aquela compativel com a defesa. Em 
outras palavras, será tão alta quanto for necessária quando o Banco Central evitar uma 
desvalorização cambial indesejada, e será tão baixa quanto necessária no caso de defesa 
contra uma valorização indesejada. Esta é a razão pela qual o regime de bandas de câmbio 
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tende a produzir maiores oscilações na taxa de juros: esta simplesmente se ajusta ao nível 
necessário para a manutenção do regime cambial. 

Evidentemente que esse trad8-o1f entre estabilidade cambial e estabilidade dos juros 
apresenta gradações que variam com o tamanho da banda cambial. Considere, por exemplo, 
duas situações envolvendo bandas nominais. Em ambas a paridade central é a mesma, tipo 
um dólar custa 1.000,00 cruzeiros. Numa situação define-se uma banda de 3% em tomo da 
paridade central, ou seja, o câmbio só é permitido flutuar entre 970,00 e 1.030,00. Na outra 
define-se uma banda de 5%, com o câmbio podendo flutuar entre 950,00 e 1.050,00. 
Claramente na primeira situação o câmbio é mais estável que na segunda; a contrapartida 
disso são taxas de juros mais instáveis no primeiro caso do que no segundo. Com efeito, 
imagine que os níveis de fundamentos indiquem que a cotação do câmbio deva ser de 1040. 
Na primeira banda isso desencadearia uma alta dos juros para tornar possível a manutenção 
do câmbio em 1030, enquanto que na segunda banda as taxas de juros não sofreriam tal 
alteração. 

Outra maneira de se observar o trad8-o1f entre estabilidade cambial e estabilidade 
dos juros no regime de bandas de câmbio é observar que, a menos de alterações no prêmio 
de riscos embutido nas taxas de juros brasileiras, uma banda de câmbio define outra banda 
na taxa de juros. Além disso, quanto menor a banda do câmbio maior é a banda dos juros. 
Vejamos um exemplo. Suponha que a taxa de juros mensal no exterior seja de 0,5%, que a 
desvalorização cambial esperada seja de 5% no mês. Suponha também que o prêmio de risco 
para se investir no Brasil seja de 1 % por mês. A que níveis de taxas de juros nacionais vale a 
pena para o investidor estrangeiro investir no Brasil? Denotando por "i" a taxa de juros 
mensal brasileira, temos que haverá ingressos de capitais no país se 

1,005 < (1+i) / [(1,01) • (1,05)] 

ou seja se i > 6,5803%. 

Se houver considerável integração financeira entre o país e o exterior, teremos que 
ter i = 6,5803%, para evitar tanto a entrada quanto a saída maciça de capitais do país 
(observe que se i < 6,5803%, vale a pena investir no exterior e não no país). 

Na prática as coisas são um pouco mais complicadas já que não há concordância 
quanto à desvalorização esperada e o prêmio de risco pode não ser constante. Entretanto, se 
o Banco Central estabelece limites para o câmbio, evidentemente que limita também as 
possíveis desvalorizações cambiais. Por exemplo, se um dólar custa Cr$ 990,00, a paridade 
central é 1.000,00 e a banda é de ± 2%, de maneira que os valores mínimos e máximos o 
câmbio sejam de 980,00 e 1.020,00 , temos que a maior valorização possível é de 1-
980/990 = 1,0101%, i.e., uma desvalorização mínima de - 1,0101%; e que a desvalorização 
máxima é de 1020/990 -1 = 3,0303%. 

Assim, ainda supondo o prêmio de risco igual a 1 % ao mês, para evitar entradas de 
capital estrangeiro para um ganho sem risco no mercado nacional, devemos ter i s: 
4,58090/0. Analogamente, para evitar saídas de capital do país para um investimento sem 

11 



risco no exterior, devemos ter i ~ 0,4797010. Fica assim estabelecida uma banda para as taxas 
de juros: 0,4797% ~ i ~ 4,5809%. 

Caso a banda fosse de ± 1,5%, o câmbio poderia oscilar apenas entre 985 e 1015, 
com desvalorizações minima e máxima dadas por -0,5556% e 2,5253%, respectivamente. A 
banda para as taxas de juros seria 0,9410% ~ i ~ 4,0683%. Observe que esta banda é mais 
estreita que a anterior. 

Outro ponto interessante acerca do regime de bandas de câmbio é que a maior 
estabilização cambial não se resume apenas ao câmbio estar restrito a uma faixa de 
oscilação. Mesmo no interior da faixa de flutuação - quando a intervenção do Banco Central 
ainda é uma possibilidade remota - a taxa de câmbio fica mais estável do que na situação de 
câmbio livre (quando o Banco Central simplesmente não intervém no mercado). Em outras 
palavras, mesmo quando o Banco Central não está ativamente atuando no mercado de 
câmbio, o câmbio fica mais estável! 

A razão disso é que, se efetivamente há o firme comprometimento do Banco Central 
em limitar as flutuações cambiais a niveis pré-estabelecidos, o mercado incorpora isso nas 
suas expectativas e dessa forma as expectativas dos agentes econômicos passam a ser 
estabilizadoras. 

Quanto mais próximo dos extremos da banda, mais estável é o câmbio, e quando 
mais na região central da banda mais próximo ficamos da situação de câmbio livre. Com 
efeito, nas regiões mais afastadas dos extremos da b~ a intervenção do Banco Central é 
mais remota e o câmbio segue principalmente o movimento dos fundamentos. Há medida em 
que o câmbio se aproxima dos extremos, a intervenção do Banco Central vai ficando cada 
vez mais provável no futuro próximo, e os fundamentos têm sua ação sobre o câmbio 
amortecida. A título de exemplo suponha que numa situação de câmbio livre um aumento 
dos fundamentos levasse a um aumento no câmbio de, digamos, 3%. Se no regime de 
bandas de câmbio essa desvalorização não fosse permitida, claramente o câmbio se 
desvalorizaria menos que os 3%. Em outras palavras, para uma mesma oscilação nos 
fundamentos, a variação no câmbio é menor no regime de bandas de câmbio do que no 
regime de câmbio livre. 

Claramente, para que o regime de bandas de câmbio possa funcionar 
adequadamente, é necessário que os agentes econômicos acreditem na capacidade de 
intervenção do Banco Central, ou seja, o regime de bandas tem que ser crível. Essa, de fato, 
é a peça-chave do regime. Os agentes somente ajustam suas expectativas porque sabem que 
o câmbio não ultrapassará determinados limites anunciados pelo Banco Central. 

Além disso, o comportamento da taxa de juros depende essencialmente da 
credibilidade do regime. Anteriormente vimos que a taxa de juros teria que ser aquela 
compatível com a estabilidade do câmbio: se o mercado projetasse uma desvalorização 
acima da desejada pelo Banco Central, então as taxas de juros teriam que ser altas o 
suficiente para coibir o movimento especulativo. Implicito no argumento está que os agentes 
não consideram a banda criveI, já que projetam uma desvalorização maior que a do Banco 
Central. Entretanto, se os agentes têm certeza de que o Banco Central não permitirá uma 
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desvalorização cambial além do estabelecido, usando do aumento de juros se necessário, 
então nas proximidades do extremo superior da banda a taxa de juros deve ser na realidade 
baixa, já que os agentes passam a ter expectativas de valorização cambial! 

Pode parecer paradoxal, mas é justamente a disposição do Banco Central de elevar 
as taxas de juros o suficiente para manter o câmbio dentro da banda que faz com que a 
banda seja criveL e assim torna as taxas de juros baixas (abaixo da internacionaL a menos de 
um prêmio de risco) nas proximidades do extremo superior da mesma. 

Nas proximidades do extremo inferior vale o contrário: é justamente a capacidade do 
Banco Central em reduzir as taxas de juros, estimulando a saída de capitais, que faz com que 
os agentes acreditem numa desvalorização cambial e portanto que elevem a taxa de juros 
interna além da taxa de juros internacional. 

Isso torna claro porque o regime de bandas de câmbio somente deve ser tentado 
quando existirem condições macroeconômicas para o seu lançamento. O estabelecimento de 
bandas artificiais, como por exemplo uma que estabeleça uma desvalorização máxima de 
20% quando a inflação mensal é de 30010, são potencialmente muito nocivas para a 
economia. A oscilações da taxa de juros podem ser extremamente violentas. Imagine, por 
exemplo, que um anúncio de um deficit público muito acima do esperado transforme uma 
banda originalmente crivei em duvidosa; ou seja, os agentes que antes esperavam uma 
valorização cambial ou uma desvalorização moderada passam a esperar uma grande 
desvalorização cambial. Nesse contexto, a taxa de juros passa de inferior à taxa de juros 
internacional para superior à mesma. O câmbio em si fica mais volátil, já que o mercado de 
câmbio passa a trabalhar com alguma probabilidade de desvalorização. 

Da discussão anterior obtemos um indicador da credibilidade das bandas: o 
diferencial entre as taxas de juros interna e internacional. Tomando como exemplo a banda 
superior, quando mais próxima o câmbio estiver desse niveL menor é o diferencial de juros 
no caso de banda criveL e maior é o diferencial no caso de credibilidade imperfeita. 

Outra maneira de se testar a credibilidade das bandas é observando se a banda de 
taxa de juros geradas pela banda de câmbio são respeitadas. Caso não sejam, i.e., a taxa de 
juros corrente está fora dessa banda, então ou os agentes esperam uma 
desvalorização/valorização cambial incompatível com a banda de câmbio, ou a mensuração 
do prêmio de risco está incorreta. 

Na seção seguinte, fazemos uma breve resenha da evidência empírica. 

~ r 

A EVIDENCIA EMPIRICA 

Há dois tipos básicos de testes da credibilidade do regime de bandas de câmbio. O 
primeiro consiste simplesmente na verificação da taxa de juros interna pertencer à banda 
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gerada pela banda de câmbio, e ficou conhecido na literatura como Teste de Svensson1. 

Temos alguns resultados para a banda nominal da Suécia e para a banda indexada do 
México. 

Testando a credibilidade da banda sueca, S vensson concluiu que a Coroa sueca não 
possuía qualquer credibilidade num prazo de 24 meses ou mais e que para 12 meses a 
Coroa em geral foi crive~ com alguns momentos de perda de credibilidade. Os dados 
para a Suécia referem-se ao período de janeiro de 1987 até agosto de 1990. 

Para o caso mexicano, uma nota não publicada de lohn Welch, esclarece que, a 
partir de dados de taxa de juros de 90 dias, pode-se concluir pela não credibilidade da 
banda mexicana, embora em alguns momentos esta tenha sido criveI. Os dados 
mexicanos referem-se ao período de julho de 1991 até novembro de 1992. 

O segundo tipo de teste baseia-se nas propríedades do câmbio e da taxa de juros, 
num regime de bandas de câmbio. Com bandas criveis devemos observar as seguintes 
propriedades: 

(i) o câmbio é mais instável no melO da banda do que nos seus extremos. No câmbio 
livre não há tal fenômeno~ 

(ü) o diferencial de juros decresce com o fundamento. Com efeito, ele é positivo na banda 
inferior e negativo na superior. Dessa forma, a taxa de câmbio e o diferencial de juros 
estio negativamente correlacionados, já que o câmbio é crescente nos fundamentos~ 

(ili) o diferencial de juros é mais volátil nos extremos da banda do que na região central. 

Apenas para recapitular, recorde que quando a banda não é crive~ o diferencial de 
juros cresce com os fundamentos e, portanto, está positivamente correlacionado com o 
câmbio. 

Vejamos algumas experiências de países que implementaram o regime de bandas 
de câmbio. Comecemos pelo EMS, que foi fundado em março de 1979. Como parte deste 
temos o Sistema de Taxas de Câmbio (ERM - Exchange Rate Mechanism) que estabelece 
um conjunto de taxas de câmbio multilateralmente acordado pelos países membros do 
EMS, onde cada taxa é restrita a uma área de flutuação em tomo de uma 
determinada paridade central. Por exemplo, o câmbio Franco Francês / Marco Alemão 
(FFIDM) pode flutuar ± 2,25% em tomo de uma paridade central fixada. 

Os países selecionados são: Alemanha, França, Itália, Bélgica e Dinamarca. Todas as 
moedas estão cotadas em termos de marcos alemães. O período considerado é de março 
de 1979 até maio de 1990. Todas as bandas são nominais. 

Vejamos o caso francês. Durante o período o Franco Francês experimentou 6 
desvalorizações relativamente ao Marco, o que, a prioi, já reflete uma falta de 

1 Svensson. Lars (1991); "The Simplest Test ofTarget Zone Credibility" in IMF Staft'Papers. vol. 38. no. 
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comprometimento com o regime cambial de bandas. Resta-nos verificar se, enquanto 
uma detenninada banda estava vigorando, esta era criveI ou não. Diante de tantas 
desvalorizações, uma resposta negativa não deve causar surpresa. 

Usando cotações semanais do fechamento do câmbio e taxas de juros embutidas em 
titulos do Euromercado de um mês de prazo, Bertola e Cabalero concluem que a banda 
para o câmbio FFIDM não foi criveI durante o periodo. Com efeito, o diferencial de 
juros tende a indicar futuras depreciações cambiais quando nos aproximamos da 
barreira superior. Em particular, o diferencial de juros cresce quando da proximidade do 
anúncio de uma desvalorização e se reduz bruscamente após a ocorrência da mesma. Além 
disso, não há evidência de que o câmbio seja mais instável no meio da banda do que nos 
seus extremos. 

Adicionalmente, Leiderman e Helpman (1992)2 não encontram evidência de que a 
taxa de câmbio seja mais volátil no meio da banda do que nos seus extremos. 

Quanto aos outros países citados as conclusões são semelhantes e corroboram a idéia 
de que as bandas do ERM não foram criveis no período considerado. A Lira ltaliaM foi 
desvalorizada oito vezes; o Franco Belga, sete vezes; a Coroa Dinamarquesa, também oito 
vezes. Em todos os casos, o regime de bandas de câmbio foi acompanhado de considerável 
instabilidade MS taxas de juros. 

Os próximos países a serem estudados são Israel e Chile. Além de experimentarem 
inflações elevadas, esses países compartilham a característica de adotarem bandas de 
câmbio reais. O caso de Israel é ainda mais interessante, já que o fracasso com bandas 
nominais levou-o à adoção de bandas reais. 

Veja o caso israelense, com base no artigo de Leidennan e Helpman (1992) 
Contrariamente aos países do EMS, a banda israelense é unilateral e seu principal objetivo 
não é promover a integração cambial entre países de maneira a viabilizar uma unificação 
monetária. A banda israelense visa a conciliar controle inflacionário com autonomia da 
política monetária numa economia financeiramente aberta, i.e., com perfeita mobilidade de 
capitais. 

Convivendo com taxas de inflação em tomo de 20% ao ano desde 1987, o 
comportamento da taxa de câmbio entre o Novo Shekel (NIS - New Israeli Sheke1) e uma 
determinada cesta de mercadorias (que denotarei por CESTA) constitui um sinalizador 
das futuras taxas de inflação. A adoção de um regime de câmbio livre nessas 
circunstâncias seria temerário: perder-se-ia a âncora cambial sobre as expectativas 
inflacionárias. 

A adoção de um câmbio fixo num ambiente de elevadas taxas internas relativamente 
à inflação externa num contexto de integração financeira interMCional (com a abolição de 
controles cambiais, por exemplo) é fadada ao fracasso: as recorrentes apreciações do 

2 HelpIDaD. Elbanan e Leonardo Leiderman (1992), "Israel's Excbange Rate Band". Maio. Universidade de 
Tel Aviv. 
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câmbio real desencadeiam recorrentes ataques especulativos. A menos que as autoridades 
econômicas estejam dispostas a enfrentar um ataque especulativo perdendo todas as 
suas reservas e declarando câmbio livre quando da exaustão das mesmas, teremos 
desvalorizações frequentes da taxa de câmbio e uma grande volatilidade da taxa de juros 
decorrente das incertezas acerca do momento e da magnitude da desvalorização. 

Uma alternativa mais viavél seria adotar o regime de mini-desva1orizações 
diárias, o famoso "crawling-peg" . Os atrativos desse regime são evitar as 
sobrevalorizações cambiais e consequentemente a volatilidade exacerbada da taxa de 
juros, conforme descrito no parágrafo anterior e disciplinar as expectativas 
inflacionárias. 

Entretanto, nesse regime a economia corre o risco de ficar indexada à taxa de 
câmbio (na prática, i.e., mesmo que isto seja proibido por lei), o que dificulta 
enormemente novas reduções da taxa de inflação. 

Outra desvantagem do "crawling-peg" é a perda da flexibilidade do câmbio real, com a 
consequente wlnerabilidade a choques externos adversos. 

O regime de câmbio em bandas procura absorver o melhor de cada um dos regimes, 
sem incorrer em seus defeitos. Assim, não se abdica da âncora nominal, mas permite-se que 
o câmbio flutue dentro de uma faixa, o que confere alguma flexibilidade ao câmbio 
real e uma sinalização de inadequação cambial inteligente: no caso de câmbio real 
sobreva1orlzado, o câmbio simplesmente caminha em direção à banda superior sem que 
as autoridades econômicas percam suas reservas. Note que a perda das reservas era a 
sinalização de inadequação cambial no caso de câmbio fixo. 

Evidentemente que o câmbio em bandas somente cumpre as funções acima citadas se o 
regime for crível. Como a evidência empírica demonstra, tal não ocorreu em Israel. 

Em janeiro de 1989 Israel ingressou no regime de bandas de câmbio, fixando uma 
paridade central NIS/CESTA nominal e uma zona de flutuação de ± 3%. Em março de 
1990, esta foi ampliada para ± 5%. Em dezembro de 1991, abandonou-se as bandas 
nominais e passou-se para o regime de bandas indexadas. A mudança deveu-se basicamente 
ao fracasso do regime de bandas nominais. 

Durante o período de vigência da banda nominal israelense, a paridade central foi 
desvalorizada cinco vezes; também, algumas desvalorizações ocorreram sem que o 
câmbio estivesse próximo da barreira superior. As principais observações relativas 
ao comportamento do câmbio e dos juros nesse período são as seguintes: 

(i) o câmbio se mostrou mais volátil nas proximidades das barreiras do que na região 
central; 

(ii) não há evidência de correlação negativa entre câmbio e diferencial de juros: em 
algumas bandas temos correlação positiva, em outras negativa (tivemos cinco diferentes 

16 



bandas correspondendo às cinco desvalorizações, já que na última mudamos para o 
regime de bandas indexadas); 

(iv) a taxa de juros de curto prazo apresentou um padrão cíclico análogo aos aqueles 
dos países do EMS: o diferencial de juros se eleva antes da desvalorização e cai após a 
mesma. Contrariamente aos países do EMS, essa queda é lenta em Israel. 

Conclui-se que o regime de bandas nominais não foi crivei em Israel. Quanto aos seus 
efeitos sobre a taxa de inflação, se por um lado esta ficou estabilizada, por outra o 
período em consideração coincide com uma conjuntura recessiva, de maneira que a 
estabilidade inflacionária não pode ser creditada inequivocamente ao regime cambial. 
No mais, quaisquer que tenham sido os efeitos desse regime sobre a taxa de inf1ação, os 
seus custos em termos de volatilidade de juros foram excessivamente altos. 

As experiências israelense e européia com o regime de bandas nominais parece sugerir 
que quanto maior a taxa de inflação de um país, mais frequentes são as desvalorizações 
cambiais e mais voláteis são as taxas de juros. Que alternativa resta a um país com altas 
taxas de inflação para estabilizar seu câmbio sem gerar excessiva volatilidade na taxa 
de juros? A experiência chilena sugere uma resposta. 

Assim como a banda israelense, a banda chilena também é unilateral. de maneira 
que lhe falta a inserção num compromisso internacional como avalista da 
credibilidade do regime. Adicionalmente, a economia chilena também é muito aberta, 
como a de Israel. Entretanto, apesar de taxas de inflação em tomo de 20010 ao ano, a 
banda chilena parece ser criveI. 

o que distingue o regime cambial chileno é a adoção de uma paridade central 
indexada diariamente pela projeção do diferencial de inflação entre Chile e Estados Unidos, 
com uma zona de flutuação fixa (em termos percentuais) em tomo da paridade central. 
Este regime parte da premissa que sociedades que convivem com elevadas taxas de 
intlação por muito tempo, acabam por desenvolver mecanismos de indexação - formais 
ou informais - que tomam desacreditada qualquer fixação de preço em termos nominais 

o regime foi instituído em 1985 com uma zona de flutuação de ± 2%. Em janeiro de 
1988, esta foi ampliada para ± 3% e sucessivamente para ± 5% e ± 10% em junho de 
1989 e janeiro de 1992, respectivamente. 

Desde a implementação do regime cambial em 1985, o peso chileno não sofreu 
nenhum ataque especulativo, nem a taxa de juros de curto prazo apresentou o padrão 
cíclico característico dos países com bandas nominais com desvalorizações frequentes. 
Além disso, a taxa de inflação permaneceu estável com uma economia em flagrante 
crescimento. 

A indexação da banda parece solucionar o problema de credibilidade da mesma e 
elevadas taxas de inflação. A diferença principal entre este regime e o "crawling-peg" é 
que a banda indexada permite maior flexibilidade do câmbio real, reduzindo a exposição 
do país a choques externos adversos. 
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Por conta dessa maior flexibilidade, abre-se um espaço para que uma pequena 
alteração de preços relativos que envolva a taxa de câmbio seja simplesmente 
interpretada como tal, através de um igualmente pequeno deslocamento do câmbio 
dentro da banda, e não como sinal de inadequação do regime à taxa vigente como 
ocorre no "crawling-peg". 

A mudança em dezembro de 1991 do regime cambial em Israel de banda nominal para 
banda indexada reconhece tanto o fracasso do regime inicial quanto o sucesso desta última. 
Embora a experiência seja muito recente, os resultados iniciais apontam para a credibilidade 
da banda e maior estabilidade das taxas de juros. 

CONSIDERAÇÓES ADICIONAIS 

Aqui teceremos alguns comentários adicionais ao regime de bandas de câmbio. 

o primeiro deles é que ao invés de adotarmos uma banda de câmbio, com limites 
máximos e mínimos para a variação da taxa de câmbio, podemos simplesmente adotar uma 
barreira superior. Nesse caso, o Banco Central se compromete a não permitir que o câmbio 
ultrapasse determinado nível, mas não faz restrição alguma quanto a valorizações. A maneira 
de viabilizar a intervenção é a mesma explicada anteriormente: ou o Banco Central vende 
reservas ou eleva a taxa de juros. 

Outro ponto interessante é o seguinte: suponha que o Banco Central possa recorrer 
apenas à venda de reservas para defender a banda de câmbio. Suponha também que o nível 
de reservas disponíveis seja suficiente apenas para defender a banda uma única vez, i.e., 
quando o câmbio atinge o limite máximo o Banco Central vende todas as suas reservas para 
o mercado. O que o Banco Central ganha com essa política, relativamente ao caso de deixar 
o mercado flutuar livremente? 

Basicamente, a taxa de câmbio fica mais estável a curto prazo e aumenta-se o tempo 
necessário para que o câmbio atinja o nível estabelecido pelo Banco Central, ou seja, em 
câmbio livre tal nível seria mais rapidamente atingido. 

A razão para isso é que os agentes econômicos passam a incorporar em suas 
expectativas o fato de que o Banco Central irá vender suas reservas no futuro, elevando a 
taxa de juros. 

A desvantagem dessa política, é que o Banco Central ao perder suas reservas fica 
impossibilitado de tentar recorrer a esse mesmo expediente numa data futura. 

E o que ocorreria se, ao invés de anunciar uma única intervenção numa barreira 
superior - digamos de 1.000,00 - o Banco Central decidisse por intervenções mais 
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frequentes, uma em 950,00 e outra em 1.000,00 quando o nível corrente do câmbio é de 
9oo,00? 

Nesse caso o Banco Central estaria trocando estabilidade no curto prazo por 
instabilidade futura e um tempo menor para o câmbio atingir 1.000,00. O motivo é que ao 
vender pane das reservas a um câmbio menor o Banco Central ao mesmo tempo que 
antecipa a intervenção (um fator estabilizador), reduz sua capacidade futura em defender a 
barreira superior. 

O principal resultado dessa discussão é que intervenções (anunciadas) mais 
frequentes no mercado de câmbio são estabilizadoras no curto prazo, mas desestabilizantes 
no médio prazo. A situação se assemelha àquela onde o Banco Central, com poucas 
reservas, vende dólar flutuante para conter o ágio do paralelo. Enquanto o Banco Central 
dispõem de reservas o ágio fica estabilizado, mas quando as reservas do Banco Central 
começam a se esgotar, observamos um movimento rápido e brusco do aumento do ágio. 
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INTRODUÇÃO 

A primeira parte desta seção apresenta o modelo básico da literatura de bandas de 
câmbio, e resume os principais modelos de bandas de câmbio, todos eles versões do 
modelo básico. Nesses modelos obtemos o comportamento esperado de variáveis chaves 
da economia - como a taxa de juros interna e a própria taxa de câmbio - quando esta última 
está num regime de bandas de câmbio. 

Há dois tipos principais de modelos. O primeiro deles trabalha explícita ou 
implicitamente com a hipótese de que os agentes econômicos efetivamente acreditam na 
disposição do govemo em defender a banda de câmbio. Desses modelos obtemos o 
comportamento dos juros e do câmbio quando as bandas são criveis, comportamento este 
que pode ser testado empiricamente. 

O segundo tipo de modelo trabalha com credibilidade parcial das bandas. Em geral 
assume-se que os agentes econômicos atribuem uma probabilidade menor que 1 para a 
defesa da banda. Assim, quanto menor é a probabilidade de defesa da banda, menos 
criveI ela é. Como alternativas à defesa da banda temos o realinhamento cambial com 
a criação de uma nova banda, que tem sido a prática mundial, como será visto na terceira 
parte~ ou a retirada do govemo como orgia interventor, quando mudamos do regime 
de bandas de câmbio para o regime de câmbio livre. 

Os modelos de bandas com credibilidade parcial introduzem vanas nuances aos 
resultados com modelos de bandas criveis e podem mesmo subverter os resultados. Em 
especial, para bandas suficientemente não criveis o estabelecimento do regime de bandas 
de câmbio pode ser como um tiro que sai pela culatra: ao invés da pretendida redução da 
volatilidade do câmbio acaba-se com um câmbio ainda mais instável do que se teria na 
ausência de intervenção, ou seja, no regime de câmbio livre. 

A segunda parte cuida da evidência empirica, procurando verificar se o regime de 
bandas de câmbio foi criveI nos paises que o adotaram. Esta é a parte de leitura mais 
simples e rápida do relatório, embora apresente resultados extremamente importantes. 

A verificação da credibilidade do regime consiste em averiguar se os agentes 
econômicos consideravam como efetiva a disposição das autoridades competentes em 
impedir a flutuação das taxas de câmbio além de determinados níveis por elas 
anunciados. Nessa parte são discutidos dois tipos de testes. No primeiro tipo, não se 
considera os modelos desenvolvidos na primeira parte e temos um teste simples mas 
pouco robusto. O segundo tipo de testes considera explicitamente o comportamento da 
taxa de câmbio e da taxa de juros conforme os resultados teóricos da primeira parte. 

O principai resultado da segunda parte é que em todos os paises em que foi adotado 
o regime de bandas nominais, este não foi percebido como crível. Além disso, parece 
haver uma correlação negativa entre taxas de inflação e credibilidade de bandas nominais: 
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países com maiores taxas de inflação tiveram que recorrer ao rea1inhamento cambial, 
com o estabelecimento de nova banda, mais frequentemente do que países com taxas de 
inflação mais moderadas. 

Na segunda parte também fazemos uma discussão sobre as vantagens e 
desvantagens em se adotar um regime de bandas de câmbio, considerando tanto a 
alternativa de bandas nominais como aquela de bandas indexadas. A escolha entre as duas 
alternativas nos remete ao antigo dilema do combate efetivo à inflação versus criação 
de mecanismos que tomem a inflação menos nociva à economia. 

Na terceira parte desta seção deixamos explicito o papel das reservas das autoridades 
econômicas na manutenção do regime de bandas de câmbio. Além disso, um resultado novo 
na literatura é obtido: a tentativa de antecipar a defesa de uma paridade cambial, 
vendendo-se reservas quando o câmbio atinge um nivel intermediário entre o nivel máximo 
desejado e o nivel corrente, constitui-se numa troca de estabilidade corrente por 
instabilidade futura. Por ser de natureza mais técnica, para uma primeira leitura 
recomendamos a introdução dessa parte, que resume de maneira bastante intuitiva os 
principais resultados da mesma. 
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SEÇÃO 1 : A TEORIA 

1- O MODELO BÁSICO 

A equação básica da literatura de Bandas de Câmbio é a seguinte: 

.t( I) = f(t) + a El dx I ; (t)] 1 d( I) (1) 

onde x(t) é o logaritmo da taxa de câmbio à vista, no tempo t; ftt) denota um conjunto de 
fundamentos macroeconômicos; ~t) é o conjunto de informação, comum a todos os 
agentes, no tempo t. ct>(t) engloba o valor corrente dos fundamentos, bem como as regras 
de intervenção da política cambial; a é um parâmetro positivo; "E" denota o operador 
esperança matemática e 

Eldxl; (t)]ldI5limEl.t(/+s)-.t(/)I;(/)] Is 
.-+0 

A equação (1) possui uma interpretação bastante clara: o câmbio (seu 
logaritmo) é determinado por fundamentos macroeconômicos mais um termo especulativo. 

A especificação dos fundamentos f é genérica e a força dos modelos de Bandas de 
Câmbio reside justamente no fato de que, como mostraremos mais tarde, desde que 
lSigam determinadas propriedades, quaisquer que sejam os fundamentos, x(t) possui 
algumas características bem definidas, independentemente do fundamento escolhido, 
i.e., não precisamos identificar os fundamentos. 

Em geral, a interpretação de f é feita através do modelo monetário usual com 
preços flexíveis. As equações do modelo são: 

11i.. I) - p( I) = ao + aI y( I) - a i( I) + ~ t); aI' a> O 

ni(t) - p.(t) = a; + a;y(t) - a /(t)+ y.(t); a; > O 

.t( I) = p( I) - p. ( I) + q( I) 

i( I) = / ( I) + E{ dAI ; (t) ] / di + A I) 

(2.a) 

(2.b) 

(2.c) 

(2.d) 

onde m(t), p(t) e y(t) são, respectivamente, os logaritmos da oferta doméstica de moeda, 
do indice de preços doméstico e da renda real; i(t) é a taxa de juros nominal e v(t) é 
uma variável aleatória denotando choques na demanda por ou na oferta de moeda. O 
asterisco indica as correspondentes variáveis para o resto do mundo. q(t) é um choque 
exógeno no câmbio real e r(t) é o prêmio de risco. Observe que a, a semi-elasticidade da 
demanda por moeda em relação à taxa de juros é a mesma para o país em consideração e 
para o resto do mundo. 
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poder de compra a menos de um choque exógeno q(t) no câmbio real e (2.d) supõem 
perfeita mobilidade de capitais, i.e., os títulos domésticos e estrangeiros são perfeitos 
substitutos, a menos de um prêmio de risco. 

Após alguns algebrismos com (2), recuperamos a equação (1) com 

Usualmente, costuma-se distinguir dentre os fundamentos aqueles que são usados 
pelo governo para implementar uma intervenção no câmbio, daqueles que não se prestam a 
essa função. Estes últimos, os fundamentos livres, seria denotados por k(t). O governo é 
suposto controlar a ofena de moeda, que dessa forma se constitui na variável de 
intervenção sobre o mercado cambial. Denotando-se o logaritmo da oferta monetária por 
m(t), temos então: 

f(t) =m(t)+k(t) (4) 

Os fundamentos livres são supostos seguir um movimento browniano com "drift" 
Ile variância instantânea a2 : 

dk = jIlt + odW (5) 

onde W(t) é um processo de Wiener. 

Das propriedades do processo de Wiener, temos que k(t) é normalmente 
distribuída com média k(t) + Il (t-t) e variância (t-t)a2 , condicional à informação 
_(t). Observe que E [k(t)Icj)(t)] é crescente em k(t), i.e., quanto maior é o nível do 
fundamento livre hoje, maior é o seu nível esperado no futuro. 

A variável de intervenção m( t) somente se modifica, como o próprio nome indica, 
quando ocorre uma intervenção. Na ausência desta: 

df = dJc (6.a) 

Quando ocorre intervenção: 

df =dm+dJc (6.b) 

onde o termo dm varia de acordo com a regra de intervenção considerada. 

Há três regimes cambiais básicos a considerar: câmbio fixo, câmbio livre e câmbio 
em bandas. No primeiro regime o tenno especulativo em (1) é nulo e temos: 

x = f (7) 
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Nessas circunstâncias, se o governo deseja fixar o câmbio em Xl, terá que intervir de 
modo a fazer com que df= O, i.e., dm = -dk. 

No regime de câmbio livre, o governo deixa que o mercado livremente determine a 
cotação do câmbio, de maneira que dm = o. A equação do câmbio nesse caso, equação 
(11), será obtida mais tarde. 

Por fim, suponha que o governo anuncie que não permitirá que a taxa de câmbio 
ultrapasse os limites superior e inferior Xs e Xi, respectivamente, o que implica que 
XI S; X S; x,, onde XI = In [Xi] e x, = In [Xs]. Como posteriormente mostraremos, teremos 
uma equação relacionando x a t: de acordo com a regra de intervenção escolhida. 

o termo "dm" varia com o tipo de intervenção, podendo ser infinitesimal ou 
discreto. O artigo seminal de Krugman (1991) considera a primeira possibilidade. Flood 
e Garber (1991) extendem os resultados para a intervenção discreta. 

Nosso objetivo nessa seção é responder à seguinte questão: dadas uma regra de 
intervenção, a equação (1) básica e as hipóteses (4) e (5) sobre os fundamentos, podemos 
obter x = G(f)? 

Podemos proceder de duas maneiras. A primeira mostra que o câmbio à vista é a 
soma infinita dos fundamentos futuros esperados, descontados até o presente, 
incorporando-se na previsão dos fundamentos toda a informação disponível, o que 
inclui a regra de intervenção governamental e o componamento dos fundamentos livres 
como em (4) e (5). Embora muita intuitiva, esta abordagem apresenta grandes dificuldades 
para a obtenção da equação x = G(f). 

A segunda maneira é de natureza mais técnica e nos permite obter a equação 
desejada explicitamente. Mais do que isso, esta abordagem nos fornece uma família de 
soluções e aquelas específicas são obtidas escolhendo-se condições de contorno 
apropriadas. 

A proposição abaixo enuncia o resultado obtido através da primeira técnica. 

PROPOSIÇÃO 1: Em equilibrio de expectativas racionais sem bolhas especu1ativas, 
existe uma única trajetória de equilibrio para x(t) que satisfaz a (1) dada por 

CIO 

x(t) = 11 (l J exp[(t - t) I (l] E[ f(t)lcP(t) ]dt (8) 

DEM:Defina z(t+s)=E[x(t+s)lcP(t)] e H(t+s)=E[f(t+s)lcP(t)]. Então, 

dzl dt = lim[ z(t + s) - z(t)]1 s = E[ dxlcP (t)] I dt 
I -+O 

A equação (1) pode ser reescrita como: 

dzl dt -li (l z = 11 a H (9) 
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jáque E[x(t)I~(t)]=x(t) e E[f(t)I~(t)]=f(t). 

Multiplicando (9) pelo coeficiente de integração exp[ -t / a] e efetuando alguns 
cálculos chegamos a: 

aD 

x(t) = 11 a f exp[(t - t)/ a] H(t)dt + l~ exp[(t - t)/ a ]z(t) 
t 

o último tenno à direita não contém fundamentos, i.e., é uma bolha. Denotemo-o por 
B(t). Claramente dB / di = l/a B, o que mostra que B(t) é solução da equação 
homogênea em (9) que, de fato, não está relacionada aos fundamentos. A expressão geral 
para uma bolha é B(t) = Bo exp( -t / a) , onde Bo é uma constante arbitrária. 

Na presença de bolhas o câmbio cresceria espontaneamante, sem nenhuma relação 
com os fundamentos. Por hipótese, as bolhas estio excluídas. Usando as definições de 
z(t+s) e de H(t+s), a equação (9) recai em (8) .• 

A hipótese de ausência de bolhas é essencialmente uma condição de não arbitragem 
quando a moeda que está desaparecendo é parcialmente lastreada em ativos reais1 : com o 
câmbio indo para infinito a uma taxa superior a do desconto lia, a moeda do país nada 
valeria para os agentes econômicos, enquanto claramente seu valor não pode ser nulo, já 
que o ativo real que o lastreia possui valor de mercado. 

A equação (8) nos diz que o câmbio é uma média ponderada do valor esperado dos 
fundamentos, com pesos decrescentes com o tempo dados por 11 a exp[ ( t - t) / a]. 
Esta interpretação será muito útil quando falarmos da situação onde o govemo utiliza. duas 
barreiras superiores para restringir a osci1açio cambial. Em particular, uma contração 
dm da moeda anunciada para o futuro reduz tanto mais o câmbio quanto mais próxima 
da data corrente for a data da contração. 

A equação (8) também pennite uma caracterização bastante simples da equação x 
= G(t) quando o regime é de câmbio livre e não há intervenções. Nessa situação vale (6) e: 
E[f(t)l~t)] = E[k(t)l~t)]f(t) 

E[f(t)I~(t)] = E[k(t)"(t)] + m(t) = k(t) + ~(t - t) + m(t) l.e. 

E[f(t)I~(t)] = f(t) + ~(t - t) (10) 

Substituindo (10) em (8) e resolvendo a integral resultante por partes obtemos: 

x(t) = f(t) + af..l (11) 

i.e., o câmbio é linear nos fundamentos. 

I O argumento original é devido a Obstfeld e Rogoff (1983), que trabalham num contexto de hiperinflação. 
Benola (1991) chama a atenção para o fato de que. num modelo com paridade de poder de compra. o 
argumento vale tanto para preços quanto para a taxa de câmbio. 
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No regime de câmbio livre, o câmbio herda a volatilidade dos fundamentos, já que dx 
=df. 

Quando consideramos intervenções das autoridades monetárias através de m(t) de 
maneira a manter XI ~ X ~ Xs 'dt, a obtenção da equação x = G(f) fica muito complexa 
através da equação (8). 

Podemos, de fato, assegurar que x seja função apenas de f, ou mais explicitamente, 
que não depende de t como numa formulação do tipo x = F( f, t). Isto decorre da hipótese 

(5) que faz com que a distribuição de f{t) condicional à q,(t) dependa apenas de f{t), j.1 e 
ri , e do fato de que todos os termos à direita em (8) serem funções de f{t) 2. Pelo lema de 
Itô: 

dG = [1/2 0202GI àf2 +J.1ÕG1 àf]dt+oõGl àfdW (12) 

Logo: 

E[ dGIcP(t)] I dt = 1/2 02&G I àf2 + J.1ÕG I àf (13) 

Substituindo (13) em (1) obtemos a seguinte equação diferencial de segunda 
ordem: 

A solução particular de (14) tomando-se G linear em f fornece G = f + alJ, a equação 
do câmbio livre. 

A solução geral é dada por: 

onde 21 > O e 2 2 < O são as raízes da equação característica 

e A e B são constantes a serem determinadas de acordo com a regra de intervenção do 
governo sobre o mercado cambial. 

A equação (15) nos diz que o efeito da introdução da regra de intervenção é adicionar 
não-linearidades à relação entre o câmbio e os fundamentos. 

Observe também que, qualquer que seja a regra de intervenção, A < O e B > O se a 
regra é tal que x, ~ X ~ X s .. Com efeito, quando f tende a infinito, o último termo em (15) 
tende a zero e, a menos que A < O, x tende a infinito. Quando f tende a menos infinito, o 
termo do meio em (15) tende a zero e, a menos que B > O, x tende a menos infinito. 

2 Veja Benola (1991). 
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Quando temos apenas um limitante superior para o câmbio, ou seja, r S r~ , B = O. 
Com efeito, para f suficientemente pequeno a probabilidade de que haja intervenção do 
govemo num futuro próximo é muito pequena, de maneira que a relação entre o 
câmbio e os fundamentos é quase linear, i.e., estamos quase em câmbio livre. Isso significa 
que B não pode ser negativo. Mas B também não pode ser positivo, pois para f 
suficientemente pequeno o câmbio divergiria para infinito, o que é um contra-senso em vista 
de (8). Claramente A < O. 

Quando temos apenas um limitante inferior, A = O e B > O por motivos análogos. 

Os resultados acima estão sumariados na proposição 2 abaixo. 

PROPOSIÇÃO 2: Valendo (5), enquanto não ocorre intervenção do govemo, a equação do 
câmbio é dada por: 

[

f+alJ.+ A exp[Â.l]+Bexp[Â.2f] se Xi sxsxs (15) 1 
x= f+alJ.+Aexp[Â.l] se xsxs (15.a) 

f+alJ.+Bexp[Â.2f] se X~Xi (15.b) 

onde 21 > O e 22 < O são as raízes de (16) e A e B são constantes a serem 
determinadas de acordo com a regra de intervenção adotada. 

Uma constante preocupação da literatura de bandas de câmbio é saber se a introduçlo 
da regra de intervenção estabiliza a taxa de câmbio relativamente ao regime de câmbio 
livre. De (12), o desvio padrão instantâneo do câmbio, denotado por u z ' é dado por a 
dG/df 

Em câmbio livre, dG/df = 1 e, como apontado anteriormente, a taxa de câmbio herda 
a volatilidade dos fundamentos. Com a regra de intervenção há dois efeitos a se 
considerar. O primeiro deles é o efeito de comprometimento prévio: a decisão do 
governo em restringir as oscilações cambiais reduziria, por si só, a volatilidade dos 
fundamentos e consequentemente do câmbio. Embora seja uma possibilidade 
teórica interessante, este efeito será ignorado o que está implicito em (5) quando 
trabalhamos com a independente da regra de intervenção. 

O segundo efeito depende da magnitude da derivada dG/df Nos modelos a seguir G 
será crescente em t: de maneira que o câmbio é estabilizado quando dG/df < 1. 

2- BANDAS TOTALMENTE CRÍVEIS E O EFEITO LUA DE MEL3 

3 O artigo pioneiro em intervenção discreta é de autoria de Flood e Garber (1991). A idéia básica dessa 
intervenção só será vista quando falarmos de bandas não críveis. DO modelo de Benola e Cabalero (1990). 

29 



Consideremos a regra de intervenção infinitesimal. Suponha que o câmbio tenha 
atingido seu limite superior de maneira que x = x s. Se no instante seguinte os fundamentos 
se alteram de modo que, na ausência de intervenção, o câmbio ultrapasse seu limite, 
então o governo altera a oferta monetária o suficiente para que a banda não seja 
ultrapassada. Caso a alteração dos fundamentos traga o câmbio para dentro da faixa de 
flutuação, o governo não intervém. Mais especificamente para x = xs ' aumentos de k 
são automaticamente compensados por contrações em m de maneira que f = k + m não 
se altere. Caso k se reduza, o govemo nada faz. Analogamente, para x = x, reduções 
em k são compensadas por aumentos na oferta de moeda enquanto esta permanece 
inalterada se k cresce. 

Claramente a fixação de uma banda para o câmbio estabelece uma banda para os 
fundamentos: para Xi S x S Xs teremos I. SI S IS". Na literatura de movimento browniano 
regulado, dizemos que /; e fs são barreiras refletoras: uma vez que f atinge quaisquer das 
barreiras este é refletido para dentro da banda de flutuação. 

As condições de contorno apropriadas nessas circunstâncias são as chamadas 
condições de "smooth-pasting"4 , que requerem que x = G(f) seja tangente à 
x, e àxs eml. ef:, respectivamente. Dessa forma: 

dG / dflf=fi = dG / dflf=ft = O (17) 

Aplicando este resultado à equação (15) obtemos: 
1 + À,I A exp[ À, I/; ] + À.2B exp[ À, 21. ] = O (18. a) 

1 +À,IA exp[À,Js] + À,2Bexp[À,2Is] = O (18.b) 

o que fornece: 

A = -1/ À,I ~ [exp[ À, 21. ] - exp[ À,2Is]] 

B = -1 / À,2~ [exp[ À, 11. ] - exp[ À,Js]] 

onde ~ = exp[ À,Js + À,"].I.] - exp[ À,2/s + À,II. ] 

Substituindo (19) em (15) obtemos a expressão para x: 

(19.a) 

(19. b) 

Observe que x é monotonamente crescente em f Devido a essa propriedade podemos 
tanto obter I. efs a partir de x, e xs' o quer requer cálculo numérico, ou Xi e Xs a partir de 
I. eis diretamente de (20). A literatura em geral opta por esta última alternativa. 

Normalmente, algumas hipóteses simplificadoras são adotadas para tomar a equação 
(20) mais "tratável". A primeira hipótese supõem que a banda dos fundamentos seja 
simétrica em tomo de um nível central lo, de maneira que Is = lo + B e I. = lo - B. A 

4 Veja Harrison (1985) para uma derivação formal dessas condições. 
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segunda retira o "drift" do movimento browniano dos fundamentos livres, tomando Jl = 
O, o que implica que Â. 1 = -Â.2 por (16). Nessas condições: 

x = f -11 À L\[ exp[9À]-exp[ -91..])[ exp[À(f - fo)]- exp[ -À(f - fo)]] (21) 

onde L\ = exp[29À] - exp[ -291..] > O e À = 1 I O' .J2 I a 

Observeque x.=fo+o e x,=fo-o onde 0=9-(L\+2)/(1..L\). 

Esse resultado é enunciado na proposição abaixo. 

PROPOSIÇÃO 3: Na regra de intervenção infinitesimal, na ausencla de "drift" dos 
fundamentos, uma banda simétrica nos fundamentos define uma única banda simétrica no 
câmbio, de menor amplitude, e vice-versa. 

DEM: A menor amplitude decorre do fato que L\ > O. A unicidade é trivial. Com 
efeito, sejam x~ e o· tais que x.=x~+o· e x,=x~-o·. Então x~=fo e 0·=0. Por 
fim. a recíproca decorre da monotonicidade do câmbio em relação aos fundamentos .• 

A proposição acima nos informa que para analisarmos as propriedades do regime 
cambial com bandas simétricas, basta olharmos para bandas simétricas nos fundamentos. 
Essa pequena modificação permite que evitemos as complicações de obter 
~ e f. a partir de x, e x •.. 

A menor amplitude da banda de câmbio significa que a regra de intervenção estabiliza 
a taxa de câmbio quando consideramos todo o intervalo [f" f.]. Mais do que isso, em 
cada ponto do intervalo, o câmbio é mais estável relativamente à situação de câmbio livre. 

PROPOSIÇÃO 4: Na regra de intervenção infinitesimal, dx/df < 1 para todo f em [~, f.]. 

Quando Jl = O e a banda é simétrica, dx/df atinge o máximo em I = lo, quando 

dx/df= 1-2/[exp[9À]+exp[-9À]]. 

DEM: Basta derivar a equação (20) e observar que dx/df é estritamente côncava 
em [/" I~] e ponanto atinge um máximo, que é inferior a 1. Para os outros resultados, 

basta derivar (21) .• 

Quando tomamos I = lo e lembramos que L\ pode ser reescrito como 

L\ = [exp[ 8Â.] - exp[ - 8Â.]][ exp[ 8Â.] + exp[ - 8Â.]] obtemos: 

x = I -1 I 11 [exp[ Â.I] - exp[ -11/]][ exp[ 8Â.] + exp[ -811]] (22) 

que corresponde à equação obtida no artigo seminal de Krugman. Note que nesse caso 
f, = 9 = - r. e A = - B. 
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o gráfico abaixo ilustra a equação (22). A curva em "S" corresponde à equação 
(22)S, enquanto a linha reta corresponde ao regune de càmbio livre. 

GRAFlco 1 CURVA EM 'S" 
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Repare que mesmo enquanto o governo não intervém, i.e., quando estamos no interior 
da banda, o câmbio é mais estável no regime de bandas de càmbio, como demonstrado 
na proposição 4. Esse efeito estabilizador desse regime cambial ficou conhecido na 
literatura como "honeymoon effect" (efeito lua-de-mel) e corresponde formalmente ao 
fato que dxldf < 1. 

Intuitivamente, a curvatura da equação (22) se deve ao fato de que à medida que o 
càmbio se aproxima de seus limites, maior é a expectativa de que este retome para 
dentro da banda, uma vez que o governo se compromete a intervir nos extremos da 
banda. Mais claramente, suponha que x esteja próximo de sua banda superior. Por 
simplicidade de raciocinio, suponha válida a equação (22), ou seja, estamos supondo que 
IJ = ia = O. Como não há tendência nos fundamentos livres, estes podem aumentar ou cair 
com a mesma probabilidade, de maneira que o valor esperado do deslocamento é nulo. 
Mas isso não é verdade para os fundamentos como um todo, já que quanto mais próximo f 
estiver de x, maior é a probabilidade de uma intervenção do governo e, portanto, mais 
negativo é o deslocamento esperado dos fundamentos. Como o càmbio é crescente em f, 
teremos uma expectativa de apreciação cambial, que é tão maior em valor absoluto 
quanto mais próximo f estiver de x. Assim, por exemplo, no ponto" A" do gráfico I a 
expectativa de apreciação cambial é maior que no ponto "B". 

o gráfico I mostra que o regime de càmbio em bandas é qualitativamente 
diferente de um regLme misto, onde o càmbio é livre enquanto o governo não intervém, e 

S O formato em "S" não e particular a equação (22). mas corresponde à equação (20). mais geral. Ilustramos 
a equação (22) por ser mais conveniente. 
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passa a ser fixo quando o câmbio atinge os extremos da banda, confonne salientado por 
~gman em seu artigo seminal (1991). O gráfico 2 abaixo ilustra essa combinação de 
regunes para f.J = lo = O. Observe que nos eixos das abscissas estão os fundamentos livres 
apenas, e não os fundamentos todos como vínhamos fazendo. 

GRAAC02 
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Uma maneira simples de ver que o gráfico acima não pode corresponder ao regime 
câmbio em bandas é considerar um ponto como "C", que está a uma distância e 
arbitrariamente pequena da borda superior. Em "C", vale a equação (11) e temos que a 
expectativa de desvalorização do câmbio é nula, pois J..L = O. Mas isso não pode ser 
verdade. Com efeito, seja .c> &. Se k decresce de 8', x decresce do mesmo montante, mas 
se k cresce de e', a intervenção do govemo restringe o aumento de x a apenas e. Como 
k pode aumentar ou cair com a mesma probabilidade, a expectativa de desvalorização é 
negativa em "C", o que contraria a hipótese inicial de câmbio livre neste ponto: para 
k = kc' o câmbio tem que ser menor que xc' 

Como será mostrado numa próxima seção, o efeito "lua-de-mel" decorre 
fundamentalmente da hipótese de que as bandas de câmbio sejam críveis, ou seja, de que os 
agentes econômicos efetivamente acreditem na intenção do governo em restringir a 
oscilação cambial. Caso isso não seja verdadeiro, o estabelecimento das bandas de 
câmbio pode tornar a taxa de câmbio mais volátil do que no regime de càmbio livre. 

3- PROPRIEDADES DO CÂMBIO (BANDAS CRÍVEIS E INTERVENÇÃO 
INFINITESIMAL ) 
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Na proposição 4 vimos que a derivada do câmbio é tão menor quanto mais próximo 
dos extremos da faixa de flutuação o câmbio estiver. Isso significa que o câmbio é 
mais volátil nas regimes próximas à paridade central, do que naquelas próximas aos 
extremos da banda já que cr)( = crdx / df. 

Outra propriedade interessante do câmbio diz respeito à sua distribuição de 
probabilidades assintótica6 . Para um movimento browniano regulado, a distribuição de 
probabilidades assintótica é derivada formalmente em Hamson (1985). Denotando-se 
por Fz(Z) a função de distribuição da variável aleatória Z, teremos para fI ~ f ~ fs : 

Ff(f) = [
1I(fs - fJ IJ = 0] 
J3 exp[J3f] / [ exp[J3fs] - exp[J3fl ]] 1J:t; ° (23) 

Dessa forma, com IJ = ° devemos ter f uniformemente distribuida em [.1., I.] no longo 
prazo, enquanto que se 1J:t; 0, f terá a distribuição de uma exponencial truncada, com 

rruuor massa para valores próximos a !. ou a I. conforme IJ < ° ou IJ > 0, 
respectivamente. 

Para obter a distribuição de probabilidades assintótica para o câmbio em (Xi' xs), basta 
lembrar que nesse intervalo (o interior da banda, excluindo os extremos) x é crescente em 
f. Assim, existe a função inversa de x, denotada por X-I e a função de distribuição é 
dada por: 

Como mostrado por Svensson (1991), para IJ = 0, Fx(x) é bimodal com mais massa nas 
vizinhanças dos extremos da banda. Já que o numerador em (24) é constante nesse 
caso, o resultado decorre do componamento de dxldf que é tão menor quanto mais 
próximo x estiver dos extremos da banda. 

o gráfico 3 abaixo devido também a S vensson (1991) ilustra a distribuição de 
probabilidades assmtoUca para o câmbio quando IJ = lo = ° (lembre que nessas 
condições Xo = O). 

6 Tal distribuição de probabilidades independe de f. Observe que crx é o deS\lo padrão instantâneo da 
distnbuição de x condicional a f. i.e .. não é o deMO padrão da distribuição assintótica de x. 
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GRAFlco 3 
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Intuitivamente, como o câmbio é pouco volátil proXIrnO às bandas, uma vez que ele 
atinge tais regimes, leva muito tempo para sair das mesmas. Nas regimes em tomo da 
paridade central, ao contrário, o câmbio é mais volátil, ficando menos tempo nessas 
regimes. Assim, ao longo do tempo, esperamos observar o câmbio mais frequentemente 
próximo a XI e a Xs do que nas regimes centrais. 

Quando I-l ~ O , Fx(x) é unimodal com maior massa numa vizinhança do extremo 

inferior ou superior, conforme J..l < O ou J..l> O, respectivamente. 

4- A EQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS 

A obtenção da equação da taxa de juros no regime de bandas de câmbio também se 
deve a Svensson (1991). Assumindo-se que o prêmio de risco seja constante, ou rruus 
convenientemente que seja nulo' , a equação (2.d) se reduz a 

i(t)=ie(t)+E[dx I <p (t)]/dt (25) 

Denotando-se o diferencial de taxa de juros por 8( t) = i (t) - i" (t), obtemos: 

ô(t) = E[ dx I <P (t)]/ dt (26) 

7 Do ponto de VIsta formal. a escolha de um nível constante de prêmio de nsco Implica apenas num 
deslocamento da curva do diferencial de Juros. mas não altera suas propriedades como curvatura e 
inclinação. 
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De (1) e (26) temos que 

o(t) = 11 a [G(f(t» - f(t)] (27) 

A proposição abaixo obtém as equações do diferencial de juros nos regimes de câmbio 
fixo, livre e em bandas. 

PROPOSIÇÃO 5: O diferencial de taxas de juros é dado por: 

i) o(t) = 0, em câmbio fixo; 

ü) o(t) = Il, em câmbio livre; 

iü) o(t) = lia [x(t) - f{t)], x(t) dado por (20), em câmbio em bandas. 

DEM: Basta considerar as equações para o câmbio fixo e câmbio livre dadas por (7) e 
(11), respectivamente .• 

Também a partir da equação (27), obtemos alguns outro imponantes resultados 
relativos ao diferencial de juros quando a intervençào é marginal e estamos no regime de 
câmbio em bandas. 

PROPOSIÇÃO 6: O diferencial de juros é decrescente no fundamento e e I1la1S volátil 
nas regimes próximas dos extremos da banda dos fundamentos. 

DEM: Derivando (27) em relação aos fundamentos temos: 00 I ar = 1 I a [õx I ar -1] < 0, 

uma vez que õx I ar < 1. Quanto à volatilidade de O, denotando-se a variância instantânea 
do diferencial de juros por a; , temos, pelo lema de Itô: 

as = -00 I ar a (28) 

onde o sinal de menos foi adicionado jà que 00 I ôf < o. Como - co I êf é tão maior quanto 
menor õx. I àf , segue o resultado enunciado, uma vez que õx. I êf é tão menor quanto mais 
próximos estamos dos extremos da banda dos fundamentos .• 

Este resultado da volatilidade também poderia ser obtido com o auxilio da proposição 
abaixo, que evidencia que implícito à escolha do regime de bandas de câmbio està o "trade
of!" entre volatilidade do câmbio e volatilidade do diferencial de juros, de maneira que 
quanto menor for uma delas, maior será a outra. 

PROPOSIÇÃO 7: Qualquer que seja a banda de câmbio: 

DEM: Por (27), as = -001 êf a = -lia [êxl êf -1] a = -l/a[a,. -a]. Rearrumando os 

termos, obtemos (28) .• 
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Por fim, um último resultado concernente à distribuição assintótica do diferencial 
de juros. Analogamente a (24), temos para ô: 

Como o comportamento de ôô / àf é oposto àquele de àx / àf, no sentido de que quanto 
maior um deles, menor o outro, teremos que, a longo prazo, deveremos encontrar o 
diferencial de juros mais frequentemente nas regimes centrais de sua banda do que nas 
regimes extremas. Em outras palavras, com o fundamento livre uniformemente 
distribuído, a distribuíção assintótica do diferencial de juros é unimodal. 

5- BANDAS NÃO ror ALMENTE CRÍVEIS E O EFEITO LUA DE MEL INVERSO 

Nos modelos anteriormente vistos os agentes econonucos eram sempre supostos 
acreditar no regime cambial. Entretanto, como será mostrado na terceira parte desse 
relatório preliminar, a evidência empirica não corrobora com os resultados teóricos 
obtidos anteriormente. Um dos possíveis motivos para a inadequação da teoria aos fatos 
seria justamente o irrealismo da hipótese de perfeita credibilidade da banda. 

O modelo de Bertola e Cabalero (1990) procura resolver esse problema através de um 
modelo de intervenção discreta, extremamente estilizado. A importância do modelo deve
se a seu resultado principal: para uma banda suficientemente não crível, o estabelecimento 
do regime de bandas de câmbio instabiliza o mesmo ao mves de estabilizá-lo, 
relativamente ao câmbio livre. 

A estrutura do modelo é a seguinte: os fundamentos não têm "drift" (i.e. Il = O) e as 
autoridades somente intervem em c(t)-s e c(t)+s onde c(t) é a paridade central do 
fundamento no tempo t e 2s é o "tamanho" da banda dos fundamentos. A intervenção pode 
ocorrer de duas maneiras, quando f atinge uma das barreiras: 

i) o governo defende a banda, trazendo os fundamentos de volta para a paridade central 
corrente; ou 

ü) o governo realinha o câmbio, e dobra a distância de f a c(t), de maneira que a nova 
paridade central seja c(t) ± 2s e o nível do fundamento coincida com a nova paridade 
central. O tamanho da banda continua fixo em 2s. 

Os agentes econõmÍcos atribuem uma probabilidade p ao realinhamento do 
càmbio, e (l-p) à defesa do mesmo. 
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Nesse modelo, x depende não apenas de f, mas também da paridade central 
corrente e podemos escrever x(t) = x(Qt),c(t». Pode-se mostrar que no interior de 
qualquer banda (note que toda vez que ocorre um realinhamento de câmbio, muda-se de 
banda) a função x(f,c) tem a fonna simétrica: 

x( f, c) = f + A exp[ - À( f - c)] - A exp[ À( f - c)] (30) 

onde À = .J2 / a.À e A é uma constante a ser determinada. 

Para obtê-la, recorramos a um argumento comum à literatura de bandas de câmbio e 
que já foi usado, por exemplo, no modelo de Krugman e Rothemberg e suas variações. 
Iremos impor que a taxa de câmbio não seja esperada se modificar quando a intervenção é 
reconhecida como iminente. De outro modo, indivíduos neutros ao risco obteriam ganhos 
de arbitragem. Formalmente, requeremos que quando f= c(t) +s: 

px[c(t)+2s,c(t)+2s] + (l-p)x[c(t),c(t)] = x[c(t)+s,c(t)] (31) 

o tenno a esquerda de (31) é o valor esperado do câmbio imediatamente à decisão 
de defendê-lo ou realinhá-Io, enquanto que o tenno à direita é o câmbio exatamente 
antes do governo tomar a decisão. 

De (30) e (31) obtemos 

A = (1- 2 p)s/ [exp(Às) - exp( -Às)] (32) 

Para O ~ P < 1/2, A > O e temos uma curva para x semelhante à curva em S de 
Krugman. Entretanto, e essa à a grande contribuição do modelo de Benola e Cabalera, para 
p> 1/2 passamos a ter o chamado lOS invenido" como ilustrado no gráfico 4 abaixo. 
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GRAFtco 4 

Repare que a curva do câmbio é sempre mais inclinada do que a curva do câmbio 
livre, o que significa que o câmbio passa a ser mais instável do que na livre flutuação, e o 
câmbio é tão mais instável quanto mais próximo das barreiras estiver. Assim, devemos 
observar a taxa de câmbio mais frequentemente nas regimes centrais de suas 
respectivas bandas. 

o diferencial de juros também tem um comportamento distinto dos modelos 
anteriores: passa a ser crescente com os fundamentos. Em particular, quanto mais elevado 
for o câmbio, mais o diferencial de juros sinaliza uma expectativa de desvalorização 
cambial. 

o importante a notar é que se os agentes econômicos passam a acreditar mais num 
realinhamento cambial do que na defesa da banda., então temos uma mudança qualitativa 
no modelo. Como será mostrado na segunda parte desse relatório, a evidência empirica 
corrobora a hipótese de que as barreiras não foram criveis nos paises onde foram 
adotadas. 
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SEÇÃO 2 A EVIDÊNCIA EMPÍRICA 

INTRODUÇÃO 

Nesta segunda pane nosso objetivo principal é sumariar alguns dos resultados da 
literatura de bandas de câmbio relativos à credibilidade das mesmas. Como visto na 
primeira pane deste relatório, bandas não críveis podem tornar o câmbio mais instável do 
que na ausência de intervenção, daí o interesse na credibilidade das bandas. 

Também faremos uma discussão sobre a questão de bandas nominais versus 
bandas reais, evidenciando as vantagens e desvantagens de cada um dos regimes, bem como 
o contexto econômico que levou cada país a optar por detenninado regime. O nível da 
taxa de inflação aparece como fator relevante: países europeus optaram por bandas 
nominais enquanto que países com taxas de inflação mais elevadas - como Chile, México 
e Israel - preferiram adotar bandas reais. 

Esta pane está organizada da seguinte maneira: inicialmente discutimos um teste de 
credibilidade de bandas originalmente proposto por Svensson8 que procura verificar se as 
taxas de juros internas se comportam de maneira compatível com o regime de bandas de 
câmbio. Este teste pode apenas concluir pela não-credibilidade das bandas, mas não pela 
sua credibilidade; em outras palavras, passar pelo teste de Svensson é uma condição 
necessária mas não suficiente para que um regime de bandas de câmbio seja crível. 

O teste de Svensson prescinde dos modelos desenvolvidos nas primeiras panes deste 
relatório e deve ser visto como uma primeira aproximação ao estudo da credibilidade das 
bandas. 

Outra categoria de testes mais elaborada que o teste de Svensson toma por 
base os modelos teóricos anteriormente desenvolvidos. Esses testes baseiam-se no fato 
de que com barreiras efetivamente críveis, tanto a taxa de câmbio quanto o diferencial da 
taxa de juros apresentam detenninadas propriedades . Dessa forma, os testes empíricos 
simplesmente testam se taís propriedades podem ser inferidas a panir das séries de dados. 

A seguir discutimos a conveniência em se adotar uma banda real ao invés de uma 
banda nominal à luz dos resultados empíricos provenientes dos testes acima referidos, 
bem como da própria decisão de alguns países em adotar bandas reaís. 

Finalmente uma pequena sessão apresenta as conclusões que julgamos maís 
importantes quando se tem em mente a implementação de um regime de bandas de câmbio 
num país que não esteja no mesmo. 

8 Svensson. Lars (1991); "The Simplest Test of Target Zone Credibility" in IMF Staff Papers. voi. 38. no. 3. 
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1 - O TESTE DE CREDmn..IDADE DAS BANDAS DE SVENSSON 

Nos modelos anteriores assumimos que o logaritmo da taxa de câmbio estava restrita 
ao intervalo [Xi' X.]. Em termos da taxa de câmbio efetiva X, isso significa que 
Xi :::; X:::; Xs onde X, = In [Xi] e Xs = In [Xs]. 

Uma maneira tentadora de se testar a credibilidade do câmbio seria simplesmente 
verificar se no período considerado o câmbio efetivamente esteve restrito à faixa de 
oscilação [Xi, Xs]. Esta abordagem é errônea pelo simples fato de o que é relevante é o 
que os agentes econômicos esperam da evolução da taxa de câmbio e não seu 
componamento passado. 

Claramente, se em algum momento temos uma taxa de câmbio fora da faixa de 
flutuação, evidentemente que a banda não era crível. Entretanto, podemos ter todas as 
observações do câmbio dentro da faixa de flutuação e ainda assim a banda não ser crível: 
basta que a ruptura do regime seja esperada para um momento futuro que os dados 
correntes de câmbio claramente não podem refletir. 

Precisamos de algum dado que reflita a expectativa de desvalorização cambial 
em algum prazo. O candidato natural é o diferencial da taxa de juros. Abaixo 
repetimos por conveniência a equação (2.d) da primeira parte deste relatório, 
relativa ao componamento da taxa de juros interna: 

onde: 

i(t) = i-(t) + E[dxl<l> (t)]/ dt +p(t) (2.d) 

i( t) é a taxa de juros interna~ 
i*(t) é a taxa de juros externa~ 
E[dxl<l>(t)] é a expectativa de desvalorização do câmbio, 

com base na informação <I>(t), disponivel até o tempo t; 
t é a taxa de câmbio~ 
p(t) é o prêmio de risco 

Esta equação assume mercados de capltlus nacional e estrangeiro 
financeiramente integrados. Assumindo neutralidade ao risco ou um prêmio de risco 
desprezível chegamos a: 

i(t)=i-(t)+E[dxl<l> (t»)/dt (2.d ' ) 

O que efetivamente estamos procurando é uma versão discreta da equação acima. A 
proposição abaixo enuncia tal versão: 

PROPOSIÇÃO 8: Seja't um determinado período de tempo. Seja I a taxa de juros interna 
vigente no período de t a t+'t; seja analogamente 1* a taxa de juros externa. Então, com 
livre mobilidade de capitais (i.e. mercados de capitais integrados) e pelo menos um 
individuo neutro ao rísco, vale a relação: 
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1 + I = (1 + 1*) (E [X(t+'t)I4>(t») / X(t» (33) 

DEM: Suponha por absurdo que o primeiro tenno é maior que o segundo. Um indivíduo 
neutro ao risco faria a seguinte operação infinitas vezes (ou numa escala infinita): (i) 
tomaria um empréstimo em moeda estrangeira de 11X(t), que será (1 + 1*) / X(t) em 
moeda estrangeira na data t+t, ou o equivalente a (1 + 1*) (E [X(t+t)1 4>(t)] / X(t» em 
moeda nacional; (ii) com o empréstimo de llX(t) de moeda estrangeira, converteria
no em 1 de moeda nacional, que imediatamente é aplicado á taxa I, transfonnando-se em (1 
+ I) na data t+t. 

De (i) e (ü) temos um dispêndio inicial nulo, um custo esperado na data t+t de 
(1 + 1*) (E [X(t+t)I4>(t)] / X(t» e uma receita também em t+t de (1 + I). Como se nota, 
a operação produz uma receita superior ao custo esperado, já que por hipótese o primeiro 
tenno é maior que o segundo. Essa não pode ser uma configuração de equilíbrio já que o 
indivíduo neutro ao risco ao tentar fazer essa operação numa escala infinita acabaria por 
pressionar para baixo a taxa de juros interna ou a taxa de câmbio, ou a taxa de juros 
externa para baixo. Concluímos que o primeiro tenno não pode ser maior que o segundo. 
Assim, o primeiro tenno é menor ou igual que o segundo. 

Por raciocinio análogo mostra-se que o primeiro tenno de ( 1) também não pode ser 
menor que o segundo. Dessa forma somente pode valer a igualdade entre os dois tennos. 

Com bandas criveis até o tempo t+t, temos que 

Xi ~ E [X(t+t)I4>(t)] ~ Xs (34) 

que significa que a expectativa de desvalorização cambial no prazo 't a partir da data testá 
restrita ao intervalo [XiIX(t), XsIX(t)]. Dessa forma a taxa de juros interna máxima nesse 
periodo é dada por 

Imax = [(1 + 1*) Xs / X(t)] - 1 (35.a) 

e a taxa de juros interna núnima no periodo é dada por: 

Imin = [(1 + 1*) Xi / X(t)] - 1 (35.b) 

Dessa forma uma banda sobre a taxa de câmbio impõem uma banda na taxa de juros 
interna. 

o teste de Svensson é simplesmente verificar, para diferentes prazos, se a taxa de juros 
interna pertence ou não ao intervalo para a taxa de juros interna [Imax., lmin] 9. 

9 Svensson também observa que um teste similar pode ser feito com as cotações da taXa de câmbio no 
mercado futuro: tais cotações não poderiam estar fora do intervalo [Xi, XsI· Apesar de teoricamente perfeito. 
este teste apresenta o inconveruente da série de dados ser inexistente apenas para prazos pequenos. 
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Antes de apresentar os resultados, algumas observações: 

i) o teste só é válido para rejeitarmos a hipótese de credibilidade da banda, i.e. não podemos 
usar o teste para afirmar que a banda é crível. Para entender a razão disto basta lembrar 
que bandas críveis significam que, uma vez que a taxa de câmbio atinja a algum dos 
limites de flutuação, as autoridades competentes defenderão a mesma. Isso não tem nada a 
ver com a probabilidade da taxa de câmbio atingir a um determinado nível dentro de sua 
faixa de oscilação. Assim, por exemplo, os agentes econômicos podem estar cenos que, 
caso o câmbio atinja seu limite superior, o governo não terá como evitar novas 
desvalorizações, mas como a probabilidade do câmbio aumentar é pequena (por hipótese), a 
taxa de juros interna continua dentro do intervalo [Imin., Imax]. Esse problema do teste é 
especialmente imponante para prazos pequenos~ 

ü) os resultados do teste dependem fundamentalmente das hipóteses de perfeita mobilidade 
de capitais e ausência de prêmio de risco. A introdução de custos de transação podem 
fazer com que a relação (1) não mais se verifiqueI O , de maneira que o intervalo de 
flutuação da taxa interna de juros aumente. A introdução do prêmio de risco é 
potencialmente mais perigosa se este é desconhecido e/ou variável no tempo de maneira 
não previsível. Em outras palavras, em paises em constante mudança institucional a 
aplicação do teste de Svensson é inconclusiva. 

Vejamos os resultados. Svensson conclui que a Coroa sueca não possuía qualquer 
credibilidade num prazo de 24 meses ou mais e que para 12 meses a Coroa em geral foi 
crível (com as qualificações feitas na observação (i) acima), com alguns momentos de 
perda de credibilidade. Os dados para a Suécia referem-se ao periodo de janeiro de 1987 
até agosto de 1990. 

As figuras 1 e 2 da página 43.a foram extraidas do artigo de Svensson e ilustram os 

resultados. Na figura 1, R12 e i 2 
denotam. respectivamente Imin e Imax, enquanto que i12e 

i *12 denotam a taxa de juros em Coroa e a taxa de juros da cesta de moedas, 
respectivamente. Observe que a partir do outono de 1989 a banda Sueca perdeu a 
credibilidade, para um horizonte de 12 meses. 

A figura 2 mostra as taxas de câmbio esperadas para 12, 24 e 60 meses. A banda de 
câmbio estabelece uma área de flutuação cambial entre 130 e 134. Observe novamente que 
num horizonte de 12 meses a banda não é criveI a partir do outono de 1989, enquanto que 
para prazos maiores ela praticamente nunca foi crível, isto é, os agentes econômicos não 
esperavam que num dentre dois anos ou mais o câmbio permanecesse restrito ao intervalo 
130-134. 

Para o caso mexicano, uma nota não publicada de John Welch, esclarece que, a 
partir de dados de taxa de juros de 90 dias, pode-se concluir pela não credibilidade da 
banda mexicana, embora em alguns momentos esta tenha sido crível. Os dados 

10 Para ter uma idéia do que pode ocorrer. basta lembrar dos "golden points" do padrão-ouro. quando custos 
de uanspone e cunhagem do ouro unpediam que o preço do metal, quando medido numa mesma moeda. 
fosse idêntico em todos os paises parucipantes do padrão-ouro. 
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mexicanos referem-se ao período de julho de 1991 até novembro de 1992. As figuras 1 e 2, 
nas páginas 43.b e 43.c ilustram, respectivamente, o comportamento do câmbio e da taxa de 
juros no periodo de novembro de 1991 a setembro de 1992. 

2 - TESTES DE CREDffiILIDADE BASEADOS NOS MODELOS TEÓRICOS DE 
BANDAS DE CÂMBIO 

Nesta seção resumiremos os principais resultados dos testes que explicitamente levam 
em consideração os resultados teóricos dos modelos desenvolvidos na segunda parte 
deste relatório. Os principais artigos aqui sumariados são Bertola e Cabalero (1990)11 , que 
aborda os casos francês e italiano, bem como propõe uma alteração do modelo original 
de Krugman para tomá-lo compatível com a evidência empírica, como visto na segunda 
parte; e Leiderman e Helprnan (1992)12, que estudam os caso de Alemanha, França, 
Itália, Bélgica e Dinamarca, no contexto do Sistema Monetário Europeu (EMS -
"European Monetary System"), e os casos de Israel e Chile. 

Como visto na segunda parte deste relatório, quando as bandas de câmbio são criveis, 
a taxa de câmbio e o diferencial de juros apresentam as seguintes propriedades: 

(i) o câmbio é mais instável no meio da banda do que nos seus extremos. No câmbio 
livre não há tal fenômeno; 

(ü) o diferencial de juros decresce com o fundamento. Com efeito, ele é positivo na banda 
inferior e negativo na superior. Dessa forma, a taxa de câmbio e o diferencial de juros 
estão negativamente correlacionados; 

(iii) o diferencial de juros é mais volátil nos extremos da banda do que na região central; 

(iv) Na ausência de "drift" nos fundamentos livres, sua distribuição de longo prazo é 
uniforme entre seus níveis inferior e superior. Isso faz com que a distribuição do câmbio 
seja simétrica em relação à paridade central e bimodal nos seus extremos, com menor 
densidade na região central. Assim, devemos ter mais observações nos extremos (i.e, 
próximo às barreiras) do Gue na região central. Observe que se o regime fosse de câmbio 
livre, a distribuição deste também seria uniforme. Caso o fundamento apresente 
li drift", devemos ter mais observações do câmbio próximo à banda superior caso o 
"drift" seja positivo, ou próximo à banda inferior no caso de "drift" negativo; 

(v) quanto ao diferencial de juros, sua distribuição de longo prazo tem um formato oposto 
ao da distribuição do câmbio: na ausência de "drift", é simétrica em torno de zero, seu 
valor modal, CC''il menor densidade em seus valores extremos. 

! I Benola.. Giuseppe e Ricardo Caballero (1990). "Target Zones and Realignements" , DiSCUSSlOn Paper no. 
398, Centre for Economic Policv Research. 
12 Helpman. Elhanan e Leonardo Leiderman (1992), "Israel's Exchange Rate Band", Maio, Universidade de 
Tel Aviv. 
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Vejamos algumas experiências de países que implementaram o regime de bandas de 
câmbio. Comecemos pelo EMS, que foi fundado em março de 1979. Como parte deste 
temos o Sistema de Taxas de Câmbio (ERM - Exchange Rate Mechanism) que estabelece 
um conjunto de taxas de câmbio multilateralmente acordado pelos países membros do 
EMS, onde cada taxa é restrita a uma área de flutuação em tomo de uma 
determinada paridade central. Por exemplo, o câmbio Franco Francês / Marco Alemão 
(FF 10M) pode flutuar ± 2,25% em tomo de uma paridade central fixada. 

Os países selecionados são: Alemanha, França, Itália, Bélgica e Dinamarca. Todas as 
moedas estão cotadas em tennos de marcos alemães. O período considerado é de março 
de 1979 até maio de 1990. Todas as bandas são nominais. 

Vejamos o caso francês. Durante o período o Franco Francês experimentou 6 
desvalorizações relativamente ao Marco, o que, a prioi, já reflete uma falta de 
comprometimento com o regime cambial de bandas. Resta-nos verificar se, enquanto 
uma determinada banda estava vigorando, esta era crível ou não. Diante de tantas 
desvalorizações, uma resposta negativa não deve causar surpresa. 

C sando cotações semanais do fechamento do câmbio e taxas de juros embutidas em 
títulos do Euromercado de um mês de prazo, Bertola e Cabalero concluem que a banda 
para o câmbio FFIOM não foi crível durante o período. Com efeito, a taxa de câmbio é 
mais frequentemente observada no interior da banda e o diferencial de juros tende a 
indicar futuras depreciações cambiais quando nos aproximamos da barreira superior. 
Em particular, o diferencial de juros cresce quando da proximidade do anúncio de uma 
desvalorização e se reduz bruscamente após a ocorrência da mesma. Além disso, r.ão há 
evidência de que o câmbio seja mais instável no meio da banda do que nos seus extremos. 

Adicionalmente, Leidennan e Helpman (1992) não encontram evidência de que a 
taxa de câmbio seja mais volátil no meio da banda do que nos seus extremos. 

Quanto aos outros países citados as conclusões são semelhantes e corroboram a idéia 
de que as bandas do ERM não foram criveis no período considerado. A Lira Italiana foi 
desvalorízada oito vezes; o Franco Belga, sete vezes; a Coroa Dinamarquesa, também oito 
vezes. 

As figuras das páginas 45.a a 45.e ilustram as evidências. As quatro primeiras 
páginas foram extraídas de Leidennan e Helpman (1992), enquanto que a última provém 
de Bertola e Cabalero (1990). Na página 45.a temos o comportamento do câmbio Franco 
Francês! Marco Alemão na parte superior, e o comportamento do diferencial de juros na 
parte inferior. Observe que antes das desvalorizações o diferencial de juros cresceu, 
recuando logo depois da desvalorização. Esse comportamento é muito mais compatível com 
o "S" invertido do que com o "S" de Krugman, indicando não credibilidade das bandas. A 
página 45.b ilustra detalhadamente o comportamento do diferencial de juros por banda de 
câmbio. Como fica evidente, o regime de bandas de câmbio foi acompanhado de 
considerávei instabilidade nas Laxas de juros. 
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Nas páginas 45.c e 45.d temos as ilustrações do caso italiano. Observe a semelhança 
com o caso Francês. 

Na página 45.e temos a distribuição de frequência do câmbio, bem como a variância 
do mesmo para os casos francês e italiano. No eixo das abcissas o número 1 indica a 
paridade central. Observe que contrariamente à teoria de bandas criveis, o câmbio se 
concentrou nas regiões mais próximas às paridades centrais e a variância do mesmo foi 
maior nos extremo superiores das bandas do que nas regiões centrais. 

Os próximos paises a serem estudados são Israel e Chile. Além de experimentarem 
inflações elevadas, esses paises compartilham a caracteristica de adotarem bandas de 
câmbio reais. O caso de Israel é ainda mais interessante, já que o fracasso com bandas 
nominais levou-o à adoção de bandas reais. Aproveitando a motivação do caso israelense, a 
próxima seção também discute as vantagens e desvantagens em se adotar bandas de 
câmbio nominais ou reais, comparativamente a outros regimes cambiais. 

3 - OS CASOS ISRAELENSE E CIill..ENO E POR QUE BAl"IDAS DE Ck\1BIO? 

Veja o caso israelense, com base no artigo de Leiderman e Helpman (1992)13 
Contrariamente aos paises do EMS, a banda israelense é unilateral e seu principal objetivo 
não é promover a integração cambial entre paises de maneira a viabilizar uma unificação 
monetária. A banda israelense visa a conciliar controle inflacionário com autonomia da 
política monetária numa economia financeiramente aberta, i.e., com perfeita mobilidade de 
capitais. 

Convivendo com taxas de inflação em tomo de 20% ao ano desde 1987, o 
comportamento da taxa de câmbio entre o Novo Shekel r.·as -~ew Israeli Shekel) e uma 
determinada cesta de mercadorias (que denotarei por CESTA) constitui um sinalizador 
das futuras taxas de inflação. A adoção de um regime de câmbio livre nessas 
circunstâncias seria temerário: perder-se-ia a âncora cambial sobre as expectativas 
inflacionárias. 

A adoção de um câmbio fixo num ambiente de elevadas taxas internas relativamente 
à inflação externa num contexto de integração financeira internacional (com a abolição de 
controles cambiais, por exemplo) é fadada ao fracasso: as recorrentes apreciações do 
câmbio real desencadeiam recorrentes ataques especulativos. A menos que as autoridades 
econômicas estejam dispostas a enfrentar um ataque especulativo perdendo todas as 
suas reservas e declarando câmbio livre quando da exaustão das mesmas, teremos 
desvalorizações frequentes da taxa de câmbio e uma grande volatilidade da taxa de juros 
decorrente das incertezas acerca do momento e da magnitude da desvalorização. 

ema alternativa mais 'v;avél sena adotar o regime de mini-desvalorizações 
diárias, o famcso "crawling-peg". Os atrativos desse regIme sào evitar as 

13 Todas as ilustrações dos casos israelense e chileno foram extraidas de Leiderman e Helpman (1992). 
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sobrevalorizações cambiais e consequentemente a volatilidade exacerbada da taxa de 
juros, conforme descrito no parágrafo anterior e disciplinar as expectativas 
inflacionárias. 

Entretanto, nesse regime a economia corre o nsco de ficar indexada á taxa de 
câmbio (na prática, i.e., mesmo que isto seja proibido por lei), o que dificulta 
enormemente novas reduções da taxa de inflação. 

Outra desvantagem do "crawling-peg" é a perda da flexibilidade do câmbio real, com a 
consequente vulnerabilidade a choques externos adversos. 

o regime de câmbio em bandas procura absorver o melhor de cada um dos regimes, 
sem incorrer em seus defeitos. Assim, não se abdica da âncora nominal, mas permite-se que 
o câmbio flutue dentro de uma faixa, o que confere alguma flexibilidade ao câmbio 
real e uma sinalização de inadequação cambial inteligente: no caso de câmbio real 
sobrevalorizado, o câmbio simplesmente caminha em direção à banda superior sem que 
as autoridades econômicas percam suas reservas. ~ote que a perda das reservas era a 
sinalização de inadequação cambial no caso de câmbio fixo. 

E videntemente que o câmbio em bandas somente cumpre as funções acima citadas se o 
regime for crível. Como a evidência empírica demonstra, tal não ocorreu em Israel. 

Em janeiro de 1989 Israel ingressou no regime de bandas de câmbio, fixando uma 
paridade central ~1S/CESTA nominal e uma zona de flutuação de :t: 3%. Em março de 
1990, esta foi ampliada para ± S%. Em dezembro de 1991, abandonou-se as bandas 
nominais e passou-se para o regime de bandas indexadas. Os motivos dessa mudança 
ficarão claros após o estudo da experiência israelense de janeiro de 1989 a dezembro de 
1991, bem como o estudo do caso chileno. 

Durante o período de vigência da banda nominal israelense, a paridade central foi 
desvalorizada cinco vezes, como ilustrado na página 47.a; também, algumas desvalorizações 
ocorreram sem que o câmbio estivesse próximo da barreira superior. As principais 
observações relativas ao componamento do càmbio e dos juros nesse período são as 
seguintes: 

(i) a taxa de câmbio passou a maior parte do tempo no meio da banda e na região inferior, 
como ilustrado na página 47.b, o que é curioso em vista da tendência ascendente do 
câmbio no período; 

(ii) o câmbio se mostrou mais volátil nas proximidades das barreiras do que na região 
central, como mostrado na página 47. c; 

(iii) não há evidência de correlação negativa entre câmbio e diferencial de juros: em 
algumas bandas temos correlação positiva, em outras negativa (tivemos cinco diferentes 
bandas correspondendo às cinco desvalorizações, já que na última mudamos para o 
regime de bandas indexadas); 
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(iv) a t~ de juros de c~rto ~razo ~presentou um padrão cíclico análogo aos aqueles 
dos péllseS do EMS: o diferencial de Juros se eleva antes da desvalorização e cai após a 
mesma. Contrariamente aos países do EMS, essa queda é lenta em Israel. 

Conclui-se que o regime de bandas nominais não foi criveI em Israel. Quanto aos seus 
efeitos sobre a taxa de inflação, se por um lado esta ficou estabilizada, por outra o 
período em consideração coincide com uma conjuntura recessiva, de maneira que a 
estabilidade inflacionária não pode ser creditada inequivocamente ao regime cambial. 
~o mais, quaisquer que tenham sido os efeitos desse regime sobre a taxa de inflação, os 
seus custos em termos de volatilidade de juros foram excessivamente altos. 

As experiências israelense e européia com o regime de bandas nominais parece sugerir 
que quanto maior a taxa de inflação de um país, mais frequentes são as desvalorizações 
cambiais e mais voláteis são as taxas de juros. Que alternativa resta a um país com altas 
taxas de inflação para estabilizar seu câmbio sem gerar excessiva volatilidade na taxa 
de juros? A experiência chilena sugere uma resposta. 

Assim como a banda israelense, a banda chilena também e unilateral, de maneira 
que lhe falta a inserção num compromisso internacional como avalista da 
credibilidade do regime. Adicionalmente, a economia chilena também é muito abena, 
como a de Israel. Entretanto, apesar de taxas de inflação em tomo de 20% ao ano, a 
banda chilena parece ser crível. 

o que distingue o regime cambial chileno é a adoção de uma paridade central 
indexada diariamente pela projeção do diferencial de inflação entre Chile e Estados L" rudos, 
com uma zona de flutuação fixa (em termos percentuais) em tomo da paridade central. 
Este regime parte da premissa que sociedades que convivem com elevadas taxas de 
inflação por muito tempo, acabam por desenvolver mecanismos de indexação - formais 
ou informais - que tomam desacreditada qualquer fixação de preço em termos nominais 

o regime foi instituído em 1985 com uma zona de flutuação de :t: 2%. Em janeiro de 
1988, esta foi ampliada para ± 3% e sucessivamente para ::: 5% e :!: 10% em junho de 
1989 e janeiro de 1992, respectivamente. 

As figuras nas páginas 48.a e 48.b ilustram o caso chileno. As três linhas de 
comportamento regular são a banda inferior, a paridade central e a banda superior. A linha 
mais errática retrata o comportamento da taxa de câmbio. A figura na página 48.a cobre o 
período de julho de 1985 a janeiro de 1991. A figura na página 48. b aborda o período mais 
recente de dezembro de 1988 a setembro de 1991. Observe que a banda de câmbio flutua de 
fato dentre os limites da banda indexada. 

Os motivos para os alargamentos da zona de flutuação não foram pressões por 
desvalorizações à semelhança da experiência dos outros paises até agora vistos. Ao 
contrário, estes se devem tanto a pressões por valorizações como à iniciativa das 
autoridades monetanas em permitir maior ingerência das forças de mercado na 
determinação da taxa cambial. 
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Desde a implementação do regime cambial em 1985, o peso chileno não sofreu 
nenhum ataque especulativo, nem a taxa de juros de curto prazo apresentou o padrão 
cíclico característico dos países com bandas nominaís com desvalorízações frequentes (veja 
a figura na página 48.c, relativa a taxas de juros nominaís de 30 a 89 dias). Além disso, a 
taxa de inflação pennaneceu estável com uma economia em flagrante crescimento. 

A indexação da banda parece solucionar o problema de credibilidade da mesma e 
elevadas taxas de inflação. A diferença principal entre este regime e o "crawling-peg" é 
que a banda indexada permite maíor tlexíbilidade do càmbio real, reduzindo a exposição 
do país a choques externos adversos. 

Por conta dessa maíor tlexíbilidade, abre-se um espaço para que uma pequena 
alteração de preços relativos que envolva a taxa de càmbio seja simplesmente 
interpretada como tal, através de um igualmente pequeno deslocamento do càmbio 
dentro da banda, e não como sinal de inadequação do regime á taxa vigente como 
ocorre no" crawling-peg" . 

A mudança em dezembro de 1991 do regime cambial em Israel de banda nominal para 
banda indexada reconhece tanto o fracasso do regime inicial quanto o sucesso desta última. 
Embora a experiencia seja muito recente, os resultados iniciaís apontam para a credibilidade 
da banda e maíor estabilidade das taxas de juros. A página 48.d ilustra a mudança em Israel. 
Observe o comportamento menos errático do càmbio no paínel superior e a queda das taxas 
de juros internas. 
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4 - CONCLUSÕES 

Todo pais com elevadas taxas de inflação se depara com seguinte dilema: ou toma 
medidas para reduzir a taxa de inflação ou desenvolve mecanismos para tomar o convívío 
com a mesma mais ameno. O dilema reside no fato de que reduzir elevadas taxas de inflação 
requer medidas desagradáveis a curto prazo, mormente num pais com arraigada memória 
inflacionária, enquanto que melhorar o convívio com altas taxas de inflação apenas adia o 
problema. 

Dada a escolha de se conviver com altas taxas de inflação, o regime de bandas de 
câmbio reais parece ser superior ao "crawling-peg", e talvez seja o recomendado num 
momento de transição para inflações mais baixas. 

A adoção de bandas nominais num ambiente de alta inflação só é aceitável como 
coadjuvante no combate da mesma, mas mesmo assim deve ser evitada diante dos possíveis 
- e prováveis - problemas com o aumento da volatilidade da taxa de juros, que 
introduz novas incertezas à economia. 
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SEÇÃO 3 
MúLTIPLAS 

INTRODUÇÃO 

AS RESERVAS E O CASO DE BANDAS 

Esta parte é de natureza mais técnica e pode ser evitada numa leitura inicial, embora a 
leitura desta ntrodução seja recomendada. Nesta parte apresentamos o modelo de 
Krugman e Rothemberg que procura explicar o papel das reservas no regime de càmbio 
em bandas. Nesse modelo, o simples fato de que o governo se compromete a intervir no 
mercado de càmbio vendendo suas reservas faz com que o càmbio seja mais estável 
relativamente à situação de càmbio livre. 

O resultado mais importante desse modelo é o fato de que mesmo que o governo não 
tenha reservas em volume suficiente para impedir a desvalorização cambial além de um 
nivel desejado, a sua decisão de intervir faz com que o câmbio se estabilize a curto prazo 
e também consegue retardar no tempo o momento em que o câmbio ultrapassa o nível 
desejado. 

Quando o volume de reservas é pequeno (insuficiente para impedir a desvalorização, 
quando o câmbio atinge o nível máximo desejado), o governo perde todas as suas 
reservas num ataque especulativo na primeira vez que o mercado "testa" o governo, i.e., 
na primeira vez que o câmbio atinge o nivel máximo desejado pelo governo. Em outras 
palavras, o governo vende todas as suas reservas na tentativa de conter o càmbio, mas 
não consegue fazê-lo. Em suma, com poucas reservas o governo se vê diante de duas 
alternativas: 

i) anuncia que irá intervir no mercado de câmbio caso este atmJa um determinado nível 
máximo; com isso retarda a desvalorização, estabiliza o càmbio a curto prazo, mas 
perde toda as reservas num ataque especulativo; 

ü) governo não intervém: mantém suas reservas, mas o mercado cambial segue seu rumo 
irrestrito. 

Quando as reservas são suficientemente grandes, os resultados são basicamente os 
apresentados acima com as qualificações que se consegue retardar a desvalorização por 
mais tempo e que o ataque especulativo, com o governo perdendo todas as suas 
reservas, não acontece na primeira vez que o mercado "testa" o governo. 

Quão granàes as reservas têm que ser para evitar o ataque especulativo depende 
inversamente do nível máximo desejado para càmbio: quando maior o nivel máximo, ie .. 
menos restritiva é a ação do governo, menor pode ser o volume inicial de reservas. O 
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monetária decorrente da venda de reservas e, portanto, mais fácil o controle cambial. Na 
primeira pane do relatório obtemos explicitamente o nível crítico de reservas: para 
reservas maiores que o nível critico, não temos ataque especulativo na primeira vez que o 
mercado "testa" o governo; para reservas inferiores ao nível crítico, temos o ataque. 

Poder-se-ia argumentar que a estratégia do governo de somente intervir no momento 
em que o câmbio atinge o nível desejado pela primeira vez é pouco realista, já que, na 
prática, o governo iria fazer intervenções em níveis intermediários entre os níveis corrente 
e máximo desejado. 

Para investigar que modificações senam introduzidas nos resultados anteriores 
quando passamos para uma nova regra de intervenção nos moldes descritos acima, 
consideramos o seguinte modelo estilizado. O governo se compromete a intervir no mercado 
de câmbio em dois momentos: quando o câmbio atinge o nível máximo desejado (segundo 
momento) e quanto atinge um determinado nível (primeiro momento), anunciado aos 
agentes econômicos, intermediário entre o nível corrente e o nível máximo desejado. 

Os resultados principais obtidos são que, com a nova regra, o câmbio é mais instável 
a curto prazo (até atingir o nível intermediário) e passa a ser mais instável a seguida, 
em comparação com a regra inicial. Além disso, o tempo total do programa de defesa 
cambial (tempo até que o nível máximo desejado seja superado) é reduzido com a nova 
regra. Portanto, intervenções mais frequentes estabilizam momentaneamente a taxa de 
câmbio em detrimento da estabilidade futura. 

1- O MODELO DE KRUGMAN-ROTHEMBERG 

Este modelo desenvolvido em Krugman e Rothemberg (1991) toma explícito o papel 
das reservas do governo na defesa de uma paridade cambial. 

Suponha que o governo deseje restringir o câmbio de maneira que x não ultrapasse o 
limitante superior x' (usaremos x' ao invés de xs por mera comodidade de notação). Para 
tal, quando x atinge x', o governo vende reservas apenas o suficiente para que x não 
ultrapasse x', ou seja, a intervenção é marginal. Por hipótese, enquanto x é inferior a x' o 
governo não intervém. 

Seja k' o nível do fundamento livre tal que quando x atinge x' pela primeira vez., k 
atinge k' também pela primeira vez. 

Defina .U(t) = s~pk(t). C(t) é o maJor nível atingido pelo fundamento livre até o 

tempo t. Para U(t) < k' m está fixo em seu valor inícial e vale a equação (lS.a). Por 
comodidade de notação, escreveremos À. no lugar de À: . 
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Seja Bo a base monetária inicial, x' a cotação do câmbio onde o governo vende 
reservas e Ro o estoque inicial de reservas. Defina mo = In(Ba) e ml = In(Ba - x'Ro)' 

Suponha que na primeira vez que x atinja x', ocorra o ataque especulativo com o 
mercado comprando toda o estoque de reservas do governo. Após o ataque estamos em 
câmbio livre: 

x = ml + k +Uj.1 (36) 

o nível do fundamento livre k' onde ocorre o ataque tem que ser compatível com 
(36), i.e., 

k'= x'-ml -Uj.1 (37) 

Enquanto U(t) < k', o câmbio segue a equação: 

Como a ação do governo é plenamente antecipada, a taxa de câmbio não pode dar 
um salto discreto em k', senão teríamos oporrunídades de arbitragem. Assim: 

Dessa forma: 

x = [mo + k +Uj.1- (mo - m: )exp[ -À,(k - k')] 
ml + k +Uj.1 

o gráfico abaixo ilustra a equação acima. 
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U(t) < k' 

U(t) ~ k' 

(39) 



GRÁFICO 5 

x' --------~~--~-----

k' 

Uma vez que as reservas são perdidas, mesmo que os fundamentos livres se contraiam 
para um nível inferior à k', o câmbio se reduz caminhando pela reta do câmbio livre e não 
mais pela curva cõncava através da qual inicialmente atingira k'. 

Para que o ataque especulativo seja factível, devemos ter para U(t) < k' , 
êx(k') I àk ~ O, pois caso contrário já teriamos atingido x' antes. De (39): 

x = [1- À(mo - m: )exp[ -À(k - k')] U(t) < k' 

1 U(t) ~ k' 

( 40) 

1 - À( mo - m1 ) ~ O 
mo ~ m1 + 11 À = m· (41) 

Ou de outra forma: 

x'Ro/Bo ~ l-exp(-I/À) (41) 

I.e., x'Ro I Bo tem que ser suficientemente pequeno. 

Podemos enunciar a seguinte proposição: 

PROPOSIÇÃO 9: ~a regra de intervenção marginal, se I.e., 
x' R~ / 8 0 ~ 1- exp( -I/À), então a equação cambial é dada por (39). 

Observe que (41) implica que (40) seja sempre positiva, somente se anulando para 
mo = m· e k = k'. ~ote também que, para U(t)< k', x é uma função cõncava de k. 
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Ainda supondo mo $ m *, vejamos qual o efeito de um aumento de reservas, mantidos 
Bo e x'. Claramente ~ cai e k' aumenta. Como o governo possui mais reservas e, 
consequentemente, é capaz de gerar maior contração monetária. devemos esperar que 
os agentes ao anteciparem isso, façam com que o câmbio seja mais estável e menor 
relativamente ao caso de reservas menores. Adicionalmente, como k' é maior e a barreira 
dura até que se atinja k', temos que o tempo esperado de duração da mesma também 
aumenta. Vejamos, para U(t) < k': 

a( ex / àk] / ORo = Ã.Cx / ORo 

Como o câmbio é estritamente crescente e côncavo em k, e k' aumenta com ~, 
segue que ambas as derivadas acima são negativas para todo k. Com efeito, se o câmbio 
fosse maior e mais instável, este atingiria x' num nível de k inferior ao k' inicial; idem caso 
a nova curva cruzasse a antiga de baixo para cima. Resta a possibilidade da nova curva 
começar acima da antiga e cruzá-la de cima para baixo para encontrar x' no nível de k'. 
Entretanto, essa alternativa viola igualdade das derivadas mostrada acima. 

o gráfico abaixo ilustra o aumento de reservas. 

GRÁFlI:O 6 

x' 

Resumamos as estáticas comparativas acima obtidas na proposição 4 abaixo: 

PROPOSIÇÃO 10: Na regra de intervenção marginal, se m~ $ m ., então as derivadas 
parciais ê[ ex / êk] / CR~ e êx. / àRe são negativas. 
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Suponhamos agora que ~ seja grande o suficiente para que, dados Bo e x', 
mo> m *. Nessas circunstâncias, quando x atingir x' pela primeira vez não mais teremos 
um ataque especulativo com o governo perdendo todas as suas reservas; teremos 
apenas o governo intervindo no mercado de reservas, vendendo-as para contrair a oferta 
monetária num volume tal que exatamente compense o aumento de k além de k'. 

Nessa nova situação, a perda de reservas do governo é gradual até que m caia ao nível 
m*, quando, então, voltamos ao caso de ataque especulativo. Agora há que se distinguir 
entre o nível de k onde x atinge x' pela primeira vez e aquele onde passamos a ter o 
regime de câmbio livre. O primeiro nível denotaremos por k), enquanto que para o segundo 
manteremos a notação k', de maneira que a equação (37) permanece válida. 

Entre *0 e k' o governo perde reservas gradualmente até que m = m*. Dessa fonna: 

ko = k'-(mo - m*) (43) 

Substituindo (37) em (43) e usando a definição de m * em (41): 

ko=x'-mo-CL~+lIÀ (44) 

Observe que *0 independe de ~ para Bo e x' fixos. Isso significa que desde que 

Ro > 11 x' [Bo[ 1- exp( -I/À)]], qualquer que seja ~, o tempo esperado de se x atingir x', 

i.e., o tempo esperado de k atingir k', não se modifica. 

Como mostraremos adiante, para U(t) < *0' a curva x = G(k) é tangente à x'. Como 
Krugman e Rothemberg (1991) chamam a atenção, a condição de "smooth-pasting" 
emerge numa situação onde as reservas são suficientemente grandes. 

Observe que *0 é exatamente o valor onde a derivada de x=G(k) se anula, para o caso 
limite de ataque especulativo onde "'o = m *. Dessa fonna a evolução do nível de 
fundamento livre ao qual x atinge x' pela primeira vez, relativamente ao volume de 
reservas, é o seguinte: para "pequenas" reservas (dadas pela equação (42» um 
aumento das mesmas eleva esse nível até um máximo dado por *~; para reservas "grandes" 
esse efeito desaparece e permanecemos em *,. A intuição desse resultado é que uma vez 
que a barreira seja crivei, maiores reservas nà ..:onferem maior credibilidade à mesma no 
sentido de retardar o momento em que x atinge x' pela primeira vez. 

No entanto, k' é uma função crescente em Ro, mantidos x' e Bo fixos. Assim, sejam as 
reservas "grandes" ou "pequenas", um aumento das mesmas sempre eleva o tempo 
esperado de se romper a barreira, mudando-se para o regime de câmbio livre. 

Obtenhamos agora a função x == G(k) para o caso m1 > m *. Para o caso (;(t) < kJ , 

a derivação da equação é inteiramente análoga ao que foi feito antes no caso mo $ m .: 
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Note que dx(ko)/dk = O. Observe também que enquanto U(t)<ko' x ainda não atingiu 
x' e o governo ainda não interviu. Isso significa que o logaritmo da base monetária m 
continua fixo em m = "'o. 

No entanto, enquanto ko~U(t) <k', na medida em que o governo intervém vendendo 
suas reservas, o logaritmo da base monetaria é contraída no montante U(t)-k

Q
, de 

maneira que 

m(t) = "'o - [ U(t) - ko] (46) 

Isso faz com que o fundamento regulado f não ultrapasse r = "'o i- ko. 

Usando a definição de ko em (43): 

m(t) = k' + m* - U(t) (47) 

Com m(t) dado por (26), o governo somente pode perder reservas no volume m(t)
m* O nível do fundamento livre k", onde x = x' pela primeira vez é simplesmente 

k", = k' - (m - m*) (48) 

ou dado (J7) 

k", = U(t) (49) 

Assim, para ko ~ U(t) < k' a equação do câmbio é obtida por argumentos idênticos 
àqueles usados em (45) e se expressa por: 

Substituindo (47) e (49) na equação acima: 

x = k'+m *-U(t) + k +UJJ. -11 À exp[ -À(k - C(t»)] 

Substituindo (37): 

x = x' +11 À + k - U(t) -11 À exp[ -À(k - U(t»)] (50) 

Os resultados para mo > m * podem ser resumidos na proposição a seguir: 

PROPOSIÇÃO 11: Na regra de intervenção marginal, se mo > m * então a equação cambial 
é dada por: 
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mo + k +aj..L -1 /J .. exp[ -Ã.(k - ko)] U(t) < ko (51) 

x= x'+lIÃ.+k-U(t)-I/Ã. exp[-À(k-U(t»)] ko S U(t)<k' 

m:+k+aj..L U(t)~k' 

o gráfico abaixo ilustra a equação (5 1 ). 

GRÁFlt:O 7 

x' 

kO k' 

2- DUAS BARREIRAS SUPERIORES 

Vejamos agora o caso em que o governo anuncia que, além de defender o câmbio 
em x', comprometerá parte de suas reservas tentando estabilizá-lo, pelo menos 
temporariamente, num nível x" menor que x'. Seja R: o montante de reservas que o governo 
dedica a este propósito, de maneira que lhe restam ~ - R; reservas para defender o câmbio 
em x'. Admita também que o governo somente intervenha no mercado cambial em x" e x': 
enquanto x < x" ou x" < x < x' ele se afasta do mercado. 

Defina ml"=ln(Bo-x"RJ e m:'=ln[Bo -x"R:-x'(Ro -RJ]. As variáveis ~"e~' 
são, respectivamente, os logaritmos da base monetária após o governo concluir suas 
intervenções em x" e x'. Mantendo-se a notação para o caso em que temos apenas urna 
barreira superior x', temos ml = ln(Bo - x'Ro) < ml '· 

Suponha inícialmente que temos ataque especulativo quando x atinge x" e x' pela 
primeira vez. Para que isso aconteça em x' basta que a seguinte condição, análoga à (43), 
seja verificada: 
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Usando as definições de m.. 11 e m.. I a equação acima pode ser reescrita de duas 
maneiras: 

(i) Ro ~ RI + l/x' [Bo - x" RI ][1- exp( -1/À.)], i.e., dados Bo, x", x' e RI' ~ tem que ser 
suficientemente pequena~ 

(")R R' d RI_BI)-exp(l/À.)[Bo-x'RI] 
u . ~ I on e I - () (53) 

, 'x" + exp(1 / À.) x'-x" 

i.e., dados Bo, x", x' e ~, RI tem que ser suficientemente grande (de maneira que temos 
um reduzido escopo para contrair a base em x'. 

Quanto à condição para o ataque especulativo em x", esta serà obtida mais tarde. Por 
hora basta lembrar que tal condição garante que x seja sempre uma função crescente de k. 

Sejam kd" e kd' ("d" de duas barreiras) os niveis do fundamento livre a partir 
dos quais ultrapassamos x" e x', respectivamente. A equação do câmbio é dada por: 

mo +k+aJ,L+Aexp[À.(k+mo)] U(t) < kd" (54) 

x= mIITk+aJ,L+Alexp[À.(k+ml")] kd"~U(t)<kd' 

mI' +k +aJ,L U(t) ~ kd' 

onde A e AI são constantes a serem determinadas. 

Como as intervenções do governo são plenamente antecipadas, não podemos 
observar saltos discretos do câmbio em kd" e kd'. Este último é trivialmente determinado 
pela equação do câmbio livre: 

kd ' = x'-m1'-alJ, (55) 

Como m l < mI' , kd' < k' , i.e., a introdução de uma intervenção intermediária 
reduz o tempo esperado em se atingir x'. Isso se deve ao fato do governo vender parte de 
suas reservas a uma cotação inferior a x'. Assim., a capacidade do governo em contrair a 
base monetária é menor no caso de duas barreiras. 

Da inexistência de salto em kd' obtemos a expressão do câmbio para kd" ~ U(t) < kd' 
de maneira análoga ao realizado na seção anterior: 

:\""ote a semelhança com a equação (39). 
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I. 

Quanto à kd", este é obtido implicitamente substituindo x = x" e k = kd" na equação 
acima: 

kd": 
Para detenninarmos a constante A, usamos a condição de inexistência de salto em 

Dessa forma, podemos enunciar a proposição 6: 

PROPOSIÇÃO 12: Na regra de intervenção marginal com duas barreiras superiores, se 
ocorre ataque especulativo na primeira vez que x atinge x" (veja a condição (61), a seguir) 
e m" ~ m*', então a equação cambial é dada por: 

V(t) < kd" (58) 

x = ml " +k +a.J.L - (m:" -ml ') exp[À,(k - kd')] kd"~ V(t) < kd' 
[

mo + k +a.J.L - (mo - ml " )exp[À,(k - kd".)] - (ml " -ml ')exp[À,(k - kd ')] 

ml ' + k + a.J.L L' (t) ~ kd' 

Quanto à derivada em relação a k: 

[

1- À,(mo - ml ") exp[À,(k - kd")] - À,(ml " -ml ') exp[À,(k - kd')] 

ex/ êk = 1- À,(m," -ml ')exp[À,(k - kd')] 

1 

U(t) < kd" (59) 

kd"~ U(t) < kd' 

V(t) ~ kd' 

Observe que para um dado k, as derivadas crescem à medida que as barreira vào 
sendo superadas. Em outras palavras, o câmbio vai ficando mais instável. 

Comparemos a equação do câmbio com duas barreiras em (58) com aquela quando 
temos apenas uma em (39). Por conveniência de notaçào, iremos escrever xd para o 
câmbio da equação (58). De (39), (40), (58) e (59) temos, para C(t) < kd": 

ôxd / õk - ex / àk = À.(xd - x) (60) 

Como x e xd são continuas e crescentes em k, temos que a expressão em (60) é 
negativa para todo k. Dessa forma, o câmbio é menor e mais estável no caso com duas 
barreiras. Isso significa que, embora os agentes saibam que a capacidade do governo em 
contrair a base monetária seja menor no caso com duas barreiras, o fato de que parte 
dessa contração ser realizada num momento mais próximo do que no caso de apenas uma 
barreira mais do que contrabalança o primeiro efeito. 

~o entanto, após x superar x", ou seja, para kd" ~U(t) < kd', o câmbio fica mais 
instável relativamente ao caso de uma barreira. Para tal mostremos que 
êxd/c1c-ex/c1c>O· 
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àxd f Ck - &cf Ck = À[(mo - m1) exp[À(k - k')] -(m1"-m1')exp[À(k - kd')]] 

Usando (37) e (55), a expressão para &d f ik - à f ik é dada por: 

àxd f Ck - êx f êk = C[(m1"-m1 )exp[ -À(m1 " -ml )] - (m1"-ml ')exp[ -À,(m
1
"-m\')]] 

Mostremos que o termo entre chaves é positivo. Considere a função 
h(y) = yexp( -À.y). Claramente, dh/dy> O para y < lIÀ Por hipótese, "'o? m.. + 11 À. e 
assim m.." < m.. + 1 f À. em." < In" '-+ 1 f À., o que demonstra o resultado. 

o gráfico abaixo ilustra todas essas mudanças qualitativas de um regime para o outro. 

GRÁFll:O 8 
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Quanto à condição para que tenhamos ataque especulativo na primeira vez que a 
barreira intermediária é atingida, esta é simplesmente que a derivada do câmbio em k = 
kd" seja não negativa: 

Enunciemos os resultados relativos à mudança de regime na proposição seguinte: 

PROPOSIÇÃO 13: Considere a intervenção marginal. Seja x o logaritmo do câmbio 
quando temos apenas intervenção numa barreira e xd o anàlogo de x quando temos a dupla 

61 



1-

intervenção. Então, valendo a relação (61) e supondo m" $ m·' temos que, para U(t) < 
kd", êxd/Ck<ex/Ck e xd<x.Para kd"$U(t)<kd', êxd/Ck>êx/ck. 

Observe que valendo (61), o que de fato ocorre por hipótese, o câmbio é sempre 
crescente e côncavo em k, para U(t) < kd". 

Estudemos agora o que ocorre no regime de duas barreira quando aumentamos as 
reservas utilizadas na defesa da barreira intermediária. Defina b = kd" - kd'. A equação (57) 
pode ser reescrita como: 

Diferenciando-se a equação acima em relação a RI obtemos: 

onde D = 1- exp(À1J) ~ 1 já que À(m
I

" -m.. ') $ 1 por hipótese. Assim: 
1- À(~ "-m; I )exp(À.b) 

kd" é crescente em RI para ~ " $ mI' + l/À. 

De (58) e (59), para U(t) < kd": 

ô( êx / êk] / ôR: = Â,ex / CRI 

e por motivos já discutidos, ambos os termos são negativos para todo k. Assim, o câmbio 
fica mais estável e menor. De (59), para kd" $ U(t) < kd' vale: 

Por (62), o termo entre chaves acima é negativo e o câmbio passa a ser mais instável. 

PROPOSIÇÃO 14: No regime de dupla intervenção, valendo a relação (61) e supondo m" $ 

m·' temos para U(t) < kd" que qex/ck]/ôR I <o e êx/ôR I <o. Para kd" $ U(t) < kd', 

ô( ex / Ck] / aRI > O . 

o gráfico abaixo ilustra o aumento de RI' 
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GRÁFlt:O 9 

x' 

x" -------------------------------

Vejamos agora uma extensão do modelo anterior onde não temos ataque 
especulativo imediatamente quando a barreira superior é atingida. Quanto à barreira 
intennediária, mantemos o ataque na primeira vez em que é atingida. Seja ko' o nível de 
fundamento livre no qual x é igual a x' pela primeira vez. Quanto a kd' e kd", estes retêm 
a definição do modelo anterior. 

Por hipótese, In.. OI> m*' e analogamente a (43): 

ko' = M' -(m.." -m*') (63) 

Csando as definições de kd' em (55) e de m*' em (52): 

ko' = x' -UIl- ml " + 1 I À ( 64) 

Calculemos o efeito de um aumento de RI' mantido tudo o mais constante. De (64), 
ôko'/CRI =-ÔInI"/CRI >0. De (55), ôk'/CRI =-êm1'/CR: <O. 

Assim, qualquer que seja m.. " , o nível do fundamento livre a partir do qual passamos 
para o câmbio livre é estritamente decrescente em RI' refletindo o fato de que, quanto mais 
reservas são gastas na defesa da banda intennediária, menores as reservas para a defesa 
da barreira superior e maior a base monetària no longo prazo. 

Já o nível de k aonde x atinge x' pela primeira vez é crescente em R: para 
m.. "> m*' e decrescente em RI para m.. " :5: m*' (lembre que nessa circunstància k~' = kd'. 
Dessa fonna, kQ ' atinge um máximo quando m.." = m*', ou seja, quando RI = RI' (equação 
(53» Para R: ~ R:', aumentos de RI reduzem ko'; para RI < RI' vale o contrário. 
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Obtenhamos a expressão de kd". Do desenvolvimento da seção anterior obtemos a 
expressão do câmbio para kd" $ V(t) < ko': 

A expressão de kd" é obtida implicitamente da equação acima: 

Analogamente ao que foi feito para obtermos (51) e (58): 

mo+k+ClJ.!-(mo-m1")exp[À.(k-kd")]-11Ã, exp[À.(k-kd')] U(t) <kd" (67) 

x= 
m," +k + ClJ.!-lI À. exp[À.(k - kd')] kd" $ U(t) < ko' 

x'+lIÀ.+k-U(t)-lIÀ. exp[À.(k-U(t»)] ko' $U(t)<kd' 

m,'+k+ClJ.! U(t)~kd' 

Este resultado está enunciado na proposição 9: 

PROPOSIÇÃO 15: ~a regra de intervenção marginal com duas barreiras superiores, 
valendo a relação (61) e m" > m*', então a equação cambial é dada por (67). 

Quanto à derivada em relação a k: 

1- À,(mo - m,") exp[ À,(k - kd")] - exp[À,(k - kd')] V(t) < kd" (68) 

x= 
1- exp[À.(k - kd')] kd" $ C ( t) < kJ' 

1- exp[À.(k - D(t»)] k o' $ U (t) < kd' 

V(t) ~ kd' 

Vejamos o que ocorre com o câmbio quando aumentamos R:. Como será mostrado a 
seguir, valem os resultados usuais: para V(t) < kd" o câmbio é mais estável e menor e 
para kd" $ V(t) < ko' este é mais instável. 

Derivando (66) em relação a R, e lembrando que êko' / cRI = -êm, "/ CR, > O 
obtemos Ok:d" / aR, = -àm, " / CR, > O. ~ote que esse resultado implica que 

ê( kd" - ko] / aR, = O. Dessa forma, para m, "> m*' , kd" é crescente em R,. Como isso 
também vale para m," $ m*', concluímos que kd" é sempre crescente em R,. 

De (67) e (68) temos que, para V(t) < kd": 

c[ ex / êk] / CR, = À,ex / êR, 

e por motivos já áiscutidos, ambos os termos são negativos para todo k. De (68), para 
kd" $ V(t) < ko' vale que c[ex/êk]/CR, =À,exp[À,(k-kd')] ckd"/CR: >0. 
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PROPOSIÇÃO 16: No regime de dupla intervenção, valendo a relação (61) e supondo m" 
> m·' temos para U(t) < kd" que a(ôx/ êk]/ êR; < O e ôx/ êR I < O. Para kd" ~ U(t) < 

ko " q ôx / 8k] / CRI > o. 

o gráfico do aumento deR, quando a barreira superior é crível é análogo ao gráfico 
anterior (gráfico 9). 

3- O TEMPO DE DURAÇÃO ESPERADO 

Como visto nas seções anteriores, o programa de defesa cambial com limite superior x' 
termina quando k atinge k', definido em (39), pela primeira vez, no caso de intervenção 
apenas em x'; ou quando k atinge kd', definido em (55), também pela primeira vez. 

Para obtermos o tempo esperado de duração do programa de defesa cambial, basta 
calcularmos o tempo esperado dos fundamentos livres atingirem k' ou kd', dado que seu 
nivel corrente é k*. 

Suponha a ~ k* ~ b. O tempo T(k*,a,b) esperado dos fundamentos livres 
atingirem a ou b pela primeira vez é expresso por 14: 

b_a[exP(-2aIl/02)-exP(-2k*Il/OZ) _ k*-ajll;t:O 

T(k*,a,b)= Il exp(-2all/oz)-exp(-2bll/oZ) b-a (69.a) 

(b-k*)(k*-a)/o 2 Il=O 

que F ~de ser convenientemente rearranjado como: 

b_a[exp(-2bIl /O
Z
)-eXP(-2k*I.J,/O=) + b-k*jl.J,;t:O 

T(k*,a,b)= Il exp{-2all/oz)-exp(-2bll/o=) b-a (69.b) 

(b-k·)(k*-a)/o2 I.J,=O 

Fazendo "a" tender a menos infinito na equação acima, obtemos o tempo esperado de 

k atingir b pela primeira vez: 

[(b - k *) /11 
T(k*,b)= :o ,.. 

I.J,>O 
(70) 

Usando (37) e (55), o tempo esperado de duração do programa de defesa cambial é 
obtido substituindo b por k' em (70): 

14 Karlin e Taylor (1975). páginas 345-355, demonstram a equação (69.a). assim como ouuas propriedades 
relativas à primeira vez que um movimento browniano atinge a um detenninado nível. 
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PROPOSIÇÃO 17: Seja k' o nível de fundamento livre onde o programa de defesa cambial 
com uma só barreira superior colapsa. Seja kd' o análogo de k' para a intervenção com 
duas barreiras superiores. O tempo esperado de duração do programa de defesa cambial é 
dado por 

[
(X'-ml-k*)/~ -a, 

T(k*,b)= ~'-ml'-k*)/Il -a, 

b = k',~>O 
b = kd',~> O (71) 

A equação acima mostra que se ~ ~ O a defesa da banda superior é esperada 
durar indefinidamente e teremos, dessa forma, o câmbio sempre mais estável do que no 
câmbio livre. 

Com drift positivo, o tempo esperado de duração do programa é tanto maior quanto: 
(i) maior x'; (ü) menor ~; (iii) maior o ataque inícial de reservas ~; (iv) menor a 
quantidade de reservas gastas na defesa da barreira intermediária, d.:.jo R;. 

Se interpretamos o "drift" Il como o financiamento via expansão monetária do deficit 
público, que o governo não pode reduzir, temos que quanto maior o deficit público menor 
o tempo esperado de duração do programa de defesa cambial. 

Quanto ao tempo esperado para se superar a barreira intermediária, este é obtido 
substituindo-se b por kd". Este é tão maior quanto menor Il e maiores x", RI e ~. 
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COMENTÁRIOS FINAIS, CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A utilização apenas de reservas como instrumento de intervenção sobre os 
fundamentos pode parecer pouco realista. Com efeito, um país com acesso a crédito 
externo pode facilmente adquirir reservas no mercado internacional. Neste contexto, o 
estoque inicial de reservas ~ é praticamente irrelevante. Esta observação sugere que o 
modelo aqui desenvolvido deve ser enquadrado numa situação de defesa unilateral da 
paridade superior, e não num contexto de um acordo bilateral ou multilateral de países 
em defesa de um conjunto de taxas de càmbio. 

Entretanto. há outras fonnas do governo afetar os fundamentos sem utilizar reservas: 
basta colocar títulos públicos no mercado. Dessa forma o escopo da emissão de títulos 
públicos por pane do governo é fundamental na qualificação das reservas como 
únicos instrumentos de intervenção. 

Além disso, podemos ter outros fatores determinando a duração do programa de 
defesa cambial. Taxas de juros elevadas podem gerar uma recessão politicamente inaceitável 
e o fim do programa. A manutenção do càmbio limitado superiormente por muito 
tempo pode causar a sobrevalorização do càmbio real e a perda da competitividade 
dos produtos nacionais. 

o modelo aqui desenvolvido se adequa ao seguinte contexto: um governo sem crédito 
externo ou interno tentando conter movimentos "especulativos" no càmbio. A tentativa 
de antecipar a intervenção, de maneira a estabilizar o càmbio a curto prazo envolve a troca 
de um càmbio menor e mais estável a curto prazo por uma maior instabilidade futura. Além 
disso, a duração total esperada do programa de defesa cambial também é reduzida. 
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INTRODUÇÃO 

o objetivo desta seção é mensurar o chamado "risco Brasil", ou seja, o excesso de 
taxa de juros paga por títulos de residentes brasileiros relativamente às Treasury Bills do 
Tesouro americano. 

Há de se considerar dois tipos básicos de títulos brasileiros detidos por não 
residentes: os títulos colocados no exterior - Eurobonds e o IDU bond, por exemplo - e 
aqueles emitidos no Brasil, denominados em cruzeiros reais - CDBs, NTNs e export notes, 
por exemplo. Além disso, o fato do emissor ser privado ou não também interfere na 
taxonomia dos riscos. 

Os títulos de colocação externa são devidos no exterior e naturalmente indexados ao 
dólar (vamos abstrair de títulos com denominações em outras moedas). Dessa forma não 
apresentam risco cambial. Se o emissor do título for a União, o investidor corre apenas o 
risco da União não honrar o pagamentos dos títulos, i.e., corre o risco soberano. Uma 
maneira de se estimar tal risco para papéis da dívida externa é considerar a taxa de juros 
implícita nesses títulos como o IDU bond, por exemplo. Esta nota não abordará esta 
questão. 

Se o emissor for privado, o investidor corre o risco de crédito e o risco da União não 
permitir o pagamento do serviço da dívida externa do setor privado. Assim, o investidor 
corre tanto o risco de crédito quanto o risco soberano. Evidentemente, expedíentes como 
dar receitas de exportação como garantias ao investidor estrangeiro podem reduzir 
substancialmente o risco soberano dos papéis privados. 

Os títulos de colocação interna apresentam, além do risco de crédito, o risco de 
convertibilidade e risco cambial. O risco de convertibilidade origina-se do fato de que, para 
adquirir títulos de emissão interna, o investidor estrangeiro tem que internar recursos no 
pais. O risco de convertibilidade é justamente o risco de não poder repatriar o capital 
investido mais os rendimentos auferidos quando desejado. Mesmo que haja alternativas 
atraentes para o investimento interno, a não disponibilidade dos recursos pode trazer sérios 
problemas para o gerenciamento do fluxo de caixa do investidor. Observe que o risco de 
convertibilidade nada mais é do que uma versão do risco soberano. 

O risco cambial é o risco de uma desvalorização real do câmbio não antecipada pelo 
investidor estrangeiro. Dependendo da magnitude da desvalorização o investimento pode 
redundar numa perda de principal. Claramente, papéis indexados ao dólar como as export 
notes e as NTN s cambiais não apresentam risco cambial. 

Nesta nota estimamos, de maneira aproximada, o "risco Brasil" de papéis indexados 
ao dólar. Dessa forma, excluímos o risco cambial e estimamos o risco composto pelos riscos 
de convertibilidade e de crédito. Não tentaremos estimar cada um dos componentes 
desagregadamente. 
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A , 

A EVIDENCIA EMPIRICA 

Os dados utilizados correspondem ao período de 6/1/93, a 23/8/93. As senes 
utilizadas são as taxas anuais de export notes para um período de aproximadamente 30 dias, 
a série de CO! dia da CETIP e a série de dólar comercial. As taxas das export notes estão 
expressas na forma linear ao ano; o ano é de 360 dias. 

No gráfico 1 em anexo há duas séries plotadas. Restrinjamos inicialmente nossa 
atenção a série das export notes. Os dados correspondentes à série estão na terceira coluna 
da tabela "CO! versus Export Notes - Taxas ao ano em papéis de 30 dias". As taxas variam 
de 7.5% a 16% ao ano. Conforme mostrado no gráfico, as taxas concentram-se no intervalo 
de 11% a 13% ao ano. O aumento das taxas no final do período devem-se à colocação das 
NTNs cambiais pelo governo a taxas substancialmente superiores às das export notes, como 
será mostrado posteriormente. 

Levando-se em consideração os custos em se investir no país (taxas de administração 
do anexo 4, taxa de administração de fundos de commodities e etc.) da ordem de 1.5% ao 
ano, depreende-se que o retomo das export notes para o investidor estrangeiro situa-se em 
tomo de 9.5% a 11.5% ao ano. Considerando-se uma remuneração em tomo de 4% ao ano 
para os papéis do Tesouro americano, temos que o prêmio de "risco Brasil", exceto o risco 
cambial, é da ordem de 5,5% a 7,5% ao ano. 

Poder-se-ia argumentar que a análise acima não é pertinente já que um investimento 
na taxa do COI produziu quase que sistematicamente taxas em dólar superiores às das 
export notes e portanto, a diferença da remuneração do CO! relativamente àquela dos títulos 
do Tesouro americano é que representaria o "risco Brasil". Com efeito, as taxas do COI 
situaram-se em tomo de 15% ao ano, com exceção do início do ano quando as taxas de 
juros eram bem maiores, como pode ser visto no gráfico 1. 

No gráfico 2 apresentamos a diferença entre a rentabilidade de uma aplicação no 
COI versus uma aplicação em export note, que nada mais é do que a distância vertical entre 
as séries do gráfico 1. Todos este dados estão listados na tabela "CDI versus Export Notes
Taxas ao ano em papéis de 30 dias". Observe que, à exceção de alguns períodos - meados 
de fevereiro, final de maio e mês de agosto, o CDI se manteve acima da remuneração das 
export notes. As razões pelas quais esse comportamento não se verificou em meados de 
fevereiro e final de maio não são claras. Quanto ao mês de agosto, as taxas das export notes 
se elevaram para se tornarem competitivas frente às NTNs cambiais. 

O uso da remuneração do COI para se auferir o "risco Brasil" não é válido por uma 
série de motivos. O primeiro é que instituições não-financeiras não podem aplicar no COlou 
em qualquer ativo indexado no mesmo. Logo os investidores estrangeiros não tem acesso à 
taxa do mercado interbancário. 

Poder-se-ia contra-argumentar alegando-se que o uso do futuro de DI da BMF 
permitiria tal investimento. Entretanto, o investidor passa arcar com custos de transação 
adicionais e com o risco BMF, i.e., o risco de por algum motivo. tipo "plano econômico". os 
contratos futuros não serem honrados. 
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Também, um investimento a COI COnstItuI um risco privado que o investidor 
estrangeiro pode não estar disposto a correr em igualdade de taxas relativamente às export 
notes. Assim, o diferencial de taxas pode refletir um prêmio de risco de crédito. Nessa linha 
de raciocínio, o COI teria que exceder as export notes do diferencial de prêmio de risco 
privado contra o prêmio de risco dos títulos públicos, pelo menos. 

Por fim, e mais importante, ainda que para desvalorizações cambiais moderadas ao 
estilo "crawling-peg" o COI supere largamente as export notes, nada garante que para 
desvalorizações grandes o COI consiga acompanhar o câmbio. Afinal de contas, porque a 
taxa de juros nominal teria que crescer da magnitude da desvalorização? A afirmação que o 
COI constitui um bom hedge cambial simplesmente não é legítima. 

COMENTÁRIOS SOBRE AS NTN'S CAMBIAIS 

Como visto anteriormente, o "risco Brasil" situa-se em tomo de 5,5% a 7,5% ao 
ano. Quando da colocação das NTNs cambiais o objetivo das autoridades econômicas era 
promover uma mudança do perfil da dívida interna aumentando a proporção de papéis 
cambiais em detrimento dos papéis pré-fixados. Para que tais papéis fossem atraentes para o 
mercado, teriam que remunerar ex-ante o custo de oportunidade dos bancos mais um 
prêmio adicional. Em outros termos, as NTNs cambiais teriam que remunerar acima da taxa 
do COI, ou seja, acima de 15% ao ano. 

Note que implícita no argumento acima está a hipótese de que a proporção dos 
investidores que desejam proteção cambial relativamente àqueles que não desejam é 
pequena. Com efeito, se a maior parte dos investidores desejam hedge cambial, então 
estariam dispostos a abrir mão de uma parte do retomo para ter o hedge. Isso significa que 
aceitariam um papel pagando abaixo do COI. Claramente, se esse tipo de investidor é 
irrelevante no mercado, a única maneira de se vender as NTN s cambiais em volume 
expressivo é pagando juros competitivos com o CO!. 

Em anexo, a tabela "Leilões de NTNs cambiais" mostra a data dos leilões dos papéis, 
as taxas médias de rentabilidade dos leilões e as datas de emissão dos papéis. Todas as séries 
tem dois anos de prazo, o que significa que os papéis vieram a mercado com prazos de 90 a 
150 dias. As taxas de juros desses papéis são cotados na base exponencial de 365 dias, que 
aumenta as taxas de juros relativamente à metodología das taxas das export notes. Para se 
ter uma idéia do efeito, para o prazo em que os papéis forma colocados, 17,5% ao ano nas 
NTNs equivaliam aproximadamente a 15% ao ano nas export notes. 

Como se pode concluir da tabela das NTNs, esses papéis pagavam muito acima das 
export notes. Na semana anterior ao primeiro leilão de NTNs cambiais as taxas das export 
notes situavam-se em torno de 12% ao ano. Além disso, a taxa máxima do primeiro leilão 
foi próxima dos 17% ao ano, ou aproximadamente 14.5% na metodologia das export notes. 
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o aumento do influxo de capitais estrangeiros é portanto perfeitamente explicável. 
Com a colocação das NTNs cambiais, passou a existir um ativo com melhor risco de crédito 
que os privados, de prazo curto, sem risco cambial e pagando melhores taxas. 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

o afluxo de capitais decorrentes dos leilões de NTNs cambiais terminou na virtual 
proibição do investimento em renda fixa por pane dos investidores estrangeiros. Se o país 
pretende ver normalizada sua relação com os investidores estrangeiros, não deveria colocar 
papéis indexados ao câmbio pagando taxas elevadas, i.e., papéis utilizados para a execução 
de politica monetária não deveriam ser indexados ao câmbio, pois qualquer elevação de 
juros atrairia investidores estrangeiros e a consequente necessidade de esterilizar a entrada 
de capitais. 

o episódio das NTNs cambiais tem um lado extremamente pOSitiVO: o capital 
estrangeiro é muito receptivo a títulos federais indexados ao câmbio. Resta saber se tal 
receptividade deve-se unicamente às taxas de juros elevadas ou à melhor qualidade do risco 
de crédito. 

Um procedimento para se efetuar tal distinção seria o de leiloar lentamente as NTNs 
cambiais, oferecendo pequenos volumes a juros baixos. O Tesouro faria então diversos 
leilões elevando as taxas de juros se necessário, de maneira a tentar identificar a demanda 
por NTNs. Cabe lembrar que, além de não ser um hedge cambial, o COI apresenta risco 
privado~ idem para COBs. 

O que não deve ser feito nos leilões é promover um corte nas taxas de juros num 
nivel muito acima das demais taxas ofertadas pelos compradores dos títulos. O ponto é 
óbvio, mas merece ser enfatizado: a disposição do Tesouro em pagar maiores taxas de juros 
afeta para a cima a taxa de juros que os compradores dos títulos írão pedir no leilão. Assim, 
se um investidor considera 13% ao ano uma boa taxa, mas no leilão anterior o Tesouro 
sancionou taxas de até 17%, erntão no leilão seguinte esse mesmo investidor irá pedir taxas 
maiores. 

o ponto é que, para financiar déficits do governo, o investidor estrangeiro pode ser 
uma alternativa mais barata que o investidor local. Assim, deveriamos ter dois tipos de 
títulos públicos: um pagando um prêmio sobre o COI, não indexado ao dólar, utilizado para 
controle monetário~ e outro título indexado ao dólar, pagando taxas mais baixas, para 
financiar eventuais deficits do governo. 

Por fim, cabe lembrar o efeito saudável de um ajuste fiscal sobre o custo de 
financiamento do governo. A obtenção do ajuste fiscal por si só contribui para reduzir o 
risco Brasil, o que significa que o governo poderá financiar-se a taxas ainda mais baixas no 
futuro. Em outras palavras, ao tomar o financiamento do deficit mais barato, o ajuste fiscal 
hoje pode transformar-se num ajuste permanente. 
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• 
COI versus Export Note - Taxas ao ano em papéis de 30 dias 

I 
Data Export CDI/dol Diferença Data Export CDI/dol Diferença Data Export CDlidal Difert 

Note Note Note 

I 
22.1·1- I I 

I ê.'Ol 20 C} .00 '3.<11 2·1'03 3::> '1 r" 7:-' 913 ~ .9'3 1 1 '() 6 31 9.50 'l.4 0 .., r 

7/01 32 9.00 22.08 13.08 25/03 32 12.00 21.56 9.56 14/06 30 8.00 15.13 7. i 
I 8/01 31 9.00 22.28 13.28 26/03 31 12.00 21.63 9.63 15/06 30 8.50 15.03 6.: 

I 11 /01 30 9.00 26.14 17.14 29/03 30 11.50 24.03 12.53 16/06 30 8.50 15.01 6.5 

I 12/01 30 10.00 27.64 17.64 30/03 30 11.00 22.85 11.85 17/06 32 9.00 14.53 5.5 

13/01 29 11.50 28.24 16.74 31/03 30 11.00 2129 10.29 18/06 31 9.00 14.33 5.2 

I 14/01 33 12.00 29.47 17.47 1/04 32 10.75 17.18 6.43 21/06 30 9.00 15.56 6.5 

I 15/01 32 12.00 30.00 18.00 2/04 31 10.00 16.29 6.29 22/06 30 9.00 15.65 6.6 

18/01 30 12.00 32.81 20.81 5/04 30 10.00 17.21 7.21 23/06 30 9.00 15.88 6.8 

I 19/01 30 11.00 33.39 22.39 6/04 30 9.75 16.55 6.80 24/06 32 9.00 15.03 6.0 

I 20/01 30 13.00 33.67 20.67 7/04 30 8.00 15.93 7.93 25/06 31 9.50 14.92 5.4 

I ~~~~~ 
34 13.00 29.27 16.27 12/04 30 8.50 16.64 8.14 28/06 30 9.50 16.07 6.5 

33 13.00 29.08 16.08 13/04 30 10.00 15.91 5.91 29/06 30 9.50 16.39 6.8 

I 25/01 30 13.50 30.53 17.03 14/04 30 10.00 15.36 536 30/06 30 9.50 16.31 6.8 

I 26/01 30 13.00 27.56 14.56 15/04 32 10.25 14.02 3.77 1/07 32 9.50 15.65 6.1 

27/01 30 13.50 27.08 13.58 16/04 31 10.00 13.65 3.65 2:07 31 9.50 13.97 4.4 • 
128/01 32 14.50 23.43 8.93 19/04 ::0 10.50 14.48 3.98 5/07 30 9.50 16.18 6.6 

I 29/01 31 15.00 22.19 7.19 20/04 30 10.00 14.28 4.28 6/07 30 9.50 17.00 7.5 

1/02 30 15.00 24.75 9.75 22/04 32 9.00 14.05 5.05 7/07 30 10.00 17.01 7.0 
I 

2/02 30 15.00 24.68 9.68 23/04 31 7.50 13.87 6.37 8/07 32 10.00 15.86 5.8, 

I 3/02 30 15.50 24.00 8.50 26/04 30 9.00 15.35 6.35 9/07 31 10.15 15.63 5.4, 

I 
4/02 32 15.50 21.47 5.97 27/04 30 9.50 14.74 5.24 12/07 30 10.50 16.78 6.2: 

5/02 31 15.00 20.73 5.73 28/04 29 1050 14.26 3.76 13/07 30 11.50 16.67 5.1 

I 8/02 30 15.50 20.36 4.86 29/04 33 9.50 15.06 5.56 14/07 30 11.50 16.58 5.0~ 

I 9/02 30 11.50 18.84 7.34 30/04 32 9.50 15.18 5.68 15/07 32 11.50 15.50 4.0C 

10/02 30 14.00 17.43 3.43 3/05 30 10.00 16.68 6.68 16/07 31 12.00 15.22 3.2~ • 
I 11/02 32 14.00 14.86 0.86 4/05 30 10.00 16.46 6.46 19/07 30 12.00 16.22 4.2: 

I 12/02 31 14.00 13.55 -0.45 5/05 30 10.00 16.47 6.47 20/07 30 12.00 16.34 4.3-

• 15/02 30 13.50 12.90 ·0.60 6/05 32 10.50 15.43 4.93 21107 30 12.50 16.29 3.n 
16/02 30 13.15 11.55 -1.60 7/05 31 10.00 15.23 5.23 22:07 32 12.50 15.28 2.7E 

I 17/02 30 14.25 10.48 -3.77 10/05 30 10.00 16.48 6.48 23/07 31 14.25 15.01 O.lE 

I 18/02 32 13.00 9.22 -3.78 11/05 31 10.00 15.80 5.80 26/07 30 14.00 16.30 2.3C 

. 9/02 31 12.00 8.67 -3.33 12/05 30 9.50 15.67 6.17 27/07 30 14.00 15.83 1.8:: 

• ~4/02 30 11.50 11.04 ·0.46 13/05 32 9.50 14.59 5.09 28/07 30 14.00 16.02 2.0; 

• 25/02 32 11.00 12.32 1.32 14/05 31 9.50 14.53 5.03 29/07 32 14.00 14.77 0.71 

~6/02 31 10.00 11.42 1.42 17/05 30 10.50 16.01 5.51 30107 31 14.00 14.85 0.8!: 

• • 1/03 30 9.00 15.18 6.18 18/05 30 11.00 15.81 4.81 2/08 30 15.00 15.92 0.92 

J 2/03 30 9.00 17.02 8.02 19/05 30 11.50 15.80 4.30 3/08 30 15.00 15.74 0.74 

I 3/03 30 11.00 16.91 5.91 20/05 32 11.50 14.81 3.31 4/08 29 14.70 15.45 0.75 

~/03 32 12.00 16.19 4.19 21/05 31 11.50 14.60 3.10 5/08 34 14.80 13.93 -0.8; 

I 5/03 31 12.00 16.13 4.13 24/05 30 11.50 15.56 4.06 6/08 33 15.00 13.66 -1.3.1: 

~ 8/03 30 11.50 19.02 7.52 25/05 30 11.50 15.42 3.92 9/08 30 15.00 14.33 ·0.6, 

3/03 29 11.00 19.42 8.42 26/05 30 11.50 15.25 3.75 10/08 30 15.00 14.59 -0.41 

J 10/03 33 12.00 17.99 5.99 27/05 32 11.00 14.23 3.23 11/08 30 15.00 14.80 -0.2C 

• t 11/03 32 11.75 18.29 6.54 28/05 31 16.00 12.41 -3.59 12/08 32 14.00 13.97 -0.0:: 

) .2/03 31 12.00 18.53 6.53 31/05 30 16.00 13.60 -2.40 13.'08 31 15.00 13.73 -1.27 , 
5/03 30 12.00 21.16 9.16 1/06 30 11.50 13.75 2.25 16:08 30 14.50 15.02 0.52 • 

~ 16/03 30 12.75 21.81 9.06 2/06 29 11.00 13.23 2.23 17/08 30 14.50 14.97 0.47 

,7/03 30 12.00 22.33 10.33 3/06 33 10.50 13.02 2.52 18/08 30 14.50 15.07 0.57 

8/03 32 13.00 21.50 8.50 4/06 32 9.50 12.65 3.15 19/08 32 ·4.70 13.73 -0.97 

'9/03 31 13.00 21.71 8.71 7/06 30 9.50 13.47 . 3.97 20/08 31 . 5.00 13.41 -1.59 

L2/03 31 14.25 22.76 8.51 8/06 30 9.50 13.55 4.05 23/08 30 15.00 15.99 0.99 

3/03 30 14.00 22.90 8.90 9/06 30 9.50 13.58 4.08 24/08 30 15.00 15.97 0.97 

• 



Leilões de NTN's Cambiais 

Data Rentabilidade Data de 
Média (%a.a.) Emissão 

23/07 15.47 1 /11 /91 
26,07 16.63 1/1 2/91 
2:08 16.78 1/11/91 
2.'08 16.58 1/12/91 
608 13.00 1/02/92 
10.03 17.50 1.01192 
11.08 17.50 1/1 2/91 
11.08 17.55 1/01/92 
16.08 17.46 1/11,91 

16:'08 17.43 1/12191 
16,03 17.53 1;01 192 
16.08 17.50 1 :02/92 
23.08 17.46 1/11191 
23.08 17.43 1/12,91 

23.08 17.41 1/01/92 

23/C8 17.30 1,02/92 

30/08 17.4 7 1 /11 191 
30:08 17.60 1/12/91 
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INTRODUÇÃO 

A principal questão a ser tratada aqui é a da politica cambial adequada para um 

programa de estabilização. Apresentamos idéias preliminares sobre o assunto que poderiam 

ser desenvolvidas com mais precisão em uma possível prorrogação do convênio. 

Em linguagem teórica, o nosso problema pode ser descrito da seguinte forma: é 

dado um equiltbrio geral da economia brasileira de hoje, onde estão especificadas todas as 

variáveis, inclusive as de: câmbio, superavit comercial, déficit público, inflação, etc .. 

Os economistas conhecem bem situações de equilibrio de economias sem moeda e 

muito pouco sobre processos de mudança de um equilíbrio para outro. Tal é mais 

verdadeiro, ainda, quando se trata de economias monetárias e com variáveis fiscais e de 

câmbio. Desta forma, uma vez que os modelos existentes sobre estas questões são 

eremeros, para nossa análise aqui vamos nos basear somente em nossa intuição e em 

observações isoladas. 

Com tal objetivo, iniciamos por considerar, brevemente, a questão fiscal, que, do 

nosso ponto de vista, constitui a parte substantiva da questão de ajustamento. Em seguida, 

vamos examinar a questão do câmbio real no Brasil e o superavit comercial de plena 

capacidade de utilização ao câmbio atual de hoje. 

Na quarta seção, vamos pror:'or, então, um regime de bandas de câmbio em um 

contexto de estabilização. Esta seção está baseada nos resumos teóricos e empírico feitos 

em relatórios anteriores. 

A última seção é dedicada às conclusões. 
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PANORAMA FISCAL 

Existe, finalmente, entre os economistas, um quase consenso de que os fenômenos 

inflacionários modernos são decorrentes de altos deficits governamentais futuros em valor 

presente esperado. Assim sendo, a inflação só tennina com o aniquilamento de algumas 

fontes de deficit público crônicas, como excesso de funcionalismo, empresas e serviços 

públicos deficitários e previdência social inviável, ou pelo aumento de arrecadação. 

Devido à falta de compreensão teórica, foram usados quatro antídotos errôneos no 

passado: taxas de juros excessivamente altas por se crer a inflação um fenômeno 

exclusivamente monetário, congelamento de preços por se crer a inflação um fenômeno 

inercial, âncoras cambiais por se crer a inflação uma consequência da deterioração da moeda 

nacional frente às estrangeiras, e finalmente controle fiscal de curto prazo por se crer a 

inflação um fenômeno decorrente do deficit governamental corrente e não de longo prazo. 

Todos estes procedimentos trazem uma queda temporária da inflação. Contudo, as 

consequências nefastas deles são bem conhecidas. No primeiro caso, uma queda 

desnecessária do P.I.B.~ no caso de congelamento de preços, o desabastecimento e a falta 

de credibilidade do governo. As âncoras cambiais provocam confusão no setor exportador e 

importador e perdas de reserva em moeda forte. Por fim, o controle do fluxo de gastos do 

governo através de medidas artificiais provoca uma ainda maior desorganização no 

governo. Todos eles são devidos a tentativas do governo em controlar variáveis de um 

sistema de equilíbrio geral que estão fora de seu alcance, pois a única variável que o 

executivo, juntamente com o congresso, pode controlar, para diminuir a inflação, é o deficit 

público de longo prazo. 

Neste contexto ganha importância a privatização da previdência social e a 

privatização de empresas estatais que dão prejuízo ou que possuam retornos esperados 

abaixo do compatível com a taxa de juros de mercado, isto é, praticamente todas. 

Três conceitos parecem ser adequados para entender a situação fiscal no Brasil neste 

momento: 
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(i) Deficit de inflação zero 

(ü) O deficit fiscal de plena utilização de capacidade e o comportamento perverso do 

governo frente ao aumento de receita 

(iü) Dívida externa nova 

(i) Deficit de Inflação Zero 

Recentemente, os economistas, entre eles E. Bacha e M. H. Simonsen, concluíram 

que, no Brasil, a indexação é maior na receita que na despesa. Prevalece assim, entre nós, ao 

contrário da maioria dos paises, um efeito tanzi negativo. 

Em reunião de conjuntura, os professores da EPGE da FGV calcularam o deficit de 

inflação zero no Brasil neste momento em US$ 25 bilhões. Ver a este respeito Rubens 

Cysne (1993). Isto sem levar em conta a perda de imposto inflacionário pelo setor 

financeíro estatal. 

(ü) O Deficit Fiscal de Plena Utilização de Capacidade e o Comportamento Perverso do 

Governo frente ao Aumento de Receita. 

Ao que tudo indica, a receita fiscal do governo neste ano vai ser substancialmente 

maior que no ano passado. Contudo, as despesas talvez cresçam mais ainda. 

Este fenômeno talvez não seja tão causual quanto pareça. Com efeito, no momento, 

ainda estamos com 20% de capacidade ociosa na indústria e temos 30% de participação do 

governo no P.I.B .. Poderíamos imaginar um outro equilíbrio futuro no qual a economia 

operasse com um P.I.B. 10% maior em 94/95. Portanto, mesmo com a incidência tributária 

atual, a receita cresceria 3% do P.I.B .. Isto que cobriria o atual deficit que é semelhante a 

este valor. Isto é, a simples eliminação da capacidade ociosa poderia eliminar o deficit 

público atual. Tal não ocorre pela tendência do governo de aumentar a despesa com 

aumento de receita. Este fenômeno nos fornece urna outra explicação, complementar à de 
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deficit de inflação zero, para explicar a situação brasileira atual de inflação alta com deficit 

moderado. 

Este comportamento pervertido do governo/congresso pode ser descrito da seguinte 

forma: 

A função objetivo do governo é maximizar gastos. Assim é que, dada a 

impossibilidade de contrair novos empréstimos, e dada uma receita tributária, o governo 

maximiza o imposto inflacionário. Sempre que a receita aumenta, o governo aumenta seus 

gastos, anulando desta forma os ganhos fiscais. Em virtude disto, o antídoto de combate à 

inflação tem que conter, necessariamente, elementos de controle de gastos e não somente de 

crescimento de receitas. 

(iü) A Possibilidade de Dívida Externa Nova. 

Devido à contínua perda de credibilidade junto aos banqueiros internos e externos, o 

Brasil chegou à situação atual na qual tem que financiar o seu deficit atual basicamente com 

o imposto inflacionário. 

Devido a limitações de tamanho do mercado de capitais interno, pouco se pode 

esperar da possibilidade do governo aumentar sua capacidade de financiamento não 

inflacionário via aumento de dívida interna. 

Contudo, talvez exista possibilidade de financiamento futuro do governo através de 

empréstimos externos, isto é, através de dívida externa nova. Aliás, foi através de dívida 

externa que os EUA conseguiram., na década de oitenta, diminuir a inflação sem o corte de 

deficit fiscal. No caso brasileiro, contudo, é importante a prévia renegociação da dívida e a 

demonstração de controle fiscal. Outro aspecto importante é o acompanhamento do 

comportamento do risco Brasil, pois somente quando este atingir níveis razoáveis é possível 

a volta ao mercado externo. Com este objetivo desenvolvemos o estudo anexo, que traz 

inclusive uma análise do impacto causado pela introdução de NTN cambiais em um 

ambiente sem restrições cambiais. 
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CÂMBIO REAL NO BRASIL E O SUPERA VIT 
COMERCIAL DE PLENA CAPACIDADE 

Em parte devido à base de comparação distintos, os autores diferem bastante quanto 

a estimativas de câmbio real no Brasil. Veja o estudo de R. Locatelli (1991) ou de A Zini 

(1993) . 

Nós aqui não vamos nos dedicar a essa questão. A nós, parece mais importante fazer 

uma estimativa, por mais rudimentar que seja, do superavit comercial de plena capacidade 

de utilização, ao câmbio real de hoje. Inicialmente, necessitamos saber qual o superavit 

comercial atual. Para esta estimativa, vamos utilizar somente os dois últimos meses. Isto 

porque, aliado a um crescimento de importações acarretado pelo crescimento industrial de 

8% ocorrido nos últimos meses, tivemos uma redução tarifária substancial nesse período. 

Assim é que esperamos que as importações mensais no futuro se situem em um patamar 

próximo aos US$ 2,3 bilhões, observado nos últimos dois meses. Por outro lado, as 

exportações mensais dessazonalizadas se situam atualmente em tomo de US$ 3,2 bilhões. 

Dessa forma, o saldo comercial mensal dessazonalizado está em US$ 900 milhões e, 

portanto, o anualizado em US$ 10,8 bilhões. 

Suponhamos o câmbio real fixo. Suponhamos o término súbito da capacidade ociosa 

industrial que é atualmente de 20%. Isto corresponde a um crescimento instantâneo do 

P.LB. de 12%. Que impacto teríamos no saldo comercial? Se nós utilizarmos mesmo a 

menor das elasticidades de renda de importação de Zini (1990), pág 40, que é de 1,49, 

vamos ver que o saldo comercial do Brasil se reduziria à metade, e isto sem levar em conta 

os efeitos cíclicos sobre as exportações. Assim é que, mesmo com um câmbio real fixo, é de 

se esperar um rápido decréscimo do saldo comercial brasileiro atual, que já é bem menor do 

que no passado recente, como consequência do crescimento do nível de atividade 

econômica a ser esperado em um contexto de estabilização. 
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EXEMPLOS DE COMO O REGIME DE BANDAS 
CAMBIAIS PODE SER ÚTIL EM UM PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO 

A seguir vamos sugerir algumas maneIras de como o governo poderia usar 

mecanismos de bandas cambiais em um contexto de estabilização: 

(i) Preparação prévia: 

Para a adoção de uma banda nominal, o governo deveria, previamente: 

a - ~) Diminuir ~ em termos reais, digamos, dos atuais 50 para 40 bilhões de 

dólares através de superavit fiscais e/ou privatizações em dinheiro. Não muito mais 

que isto, uma vez que a base monetária de inflação zero deve ser de 12 bilhões de 

dólares, e também é imprescindível a manutenção de mecanismos financeiros como 

dívidas de curto e médío prazo. 

b - (Dívida interna federal não mobiliária) Continuar o processo de securitização de 

dívidas, inclusive da previdência, através da criação de moedas de privatização. O 

processo de privatização deve ser acelerado. 

c - (Dívida Externa) Manutenção da relação Dívida Líquida Externa / Exportação em 

torno dos níveis atuais que é de 2,5. Para tal, além da conclusão da renegociação da 

dívida, o governo deve anunciar mecanismos de hedge similares ao exposto neste 

relatório. Desta forma, o governo mostra seu controle sobre a sua dívida externa, 

permitindo inclusive dívida externa nova que cubra parte de seus juros nominais, desde 

que acompanhado de crescimento de exportações. 

(ii) Banda com indexação pela variação de M2: 

Em um determinado momento, o governo anuncia que, daqueia data em diante: 
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a) Passará a adotar um regime de bandas cambiais, isto é, um regime no qual o governo 

compra dólares no limite superior da faixa e vende em seu limite inferior. 

b) Os agentes econômicos podem livremente comprar e vender dólares entre si dentro da 

banda cambial. 

c) Anuncia o limite superior da banda cambial Ls, em um nível 20% acima do câmbio 

então vigente e o limite inferior 5% abaixo do câmbio vigente. 

d) Ls e Li passam a ser corrigidos pela variação esperada das variação nominal de um 

agregado monetário, digamos ~, ou ~ menos a equivalente em cruzeiros das 

reservas cambiais. 

e) Dali para a frente, vai seguir uma politica de variações cada vez menores de ~ até que 

seja atingida a sua estabilidade em termos nominais. 

f) Vai continuar fazendo politica monetária forte embora tenha como objetivo a 

estabilidade nominal de~. 

g) Uma vez atingida a estabilidade nominal de ~ a banda cambial passa a ser fixa. 

(iü) Banda nominal: 

Uma versão mais forte do procedimento acima é anunciar Li e Ls e prometer que 

estes valores não seriam mais reaIinhados, porque o governo também não iria mais inflar 

M 2· 

(iv) Credibilidade: 

Ao final do processo, teriamos um ~ da ordem de US$ 40 bilhões. As reservas 

internacionais à taxa de câmbio de Ls cobririam aproximadamente 80% de ~. Esta alta 

proporção daria credibilidade à banda de câmbio. O mecanísmo de ajuste pela variação 

nominal de ~ também contribuiria para dar credibilidade à banda, pois a massa de recursos 

disponível para um ataque especulativo permaneceria constante em dólares ao câmbio de 
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Ls· Obviamente, os riscos no caso da banda nominal seriam maiores, pois não permitiriam 

ao governo aumentar M2 para pagar os juros da dívida, por exemplo. 

(v) Possíveis trajetórias do câmbio e dos juros e caso de bandas múltiplas: 

Como se sabe, o governo consegue fixar a taxa de câmbio ou os juros, mas não 

ambos simultaneamente. Em um sistema de bandas de câmbio, a taxa de juros pode ser 

fixada pelo governo enquanto a taxa de câmbio estiver no interior da faixa cambial. Se o 

governo realmente tiver feito o reajuste fiscal, é natural esperar a queda da inflação e que, 

portanto, os juros nominais possam ser fixados em patamares substancialmente mais baixos, 

digamos 15% no primeiro mês, 5% no segundo e 1 % no terceiro Se o mercado não 

acreditar no ajuste do governo, a taxa de câmbio livre pode rapidamente se deslocar para 

Ls. Este é um risco que o governo correria. Uma outra alternativa seria de o governo fixar 

um sistema de bandas de câmbio múltiplo cuja teoria foi desenvolvida no segundo capítulo 

deste relatório. Isto é, o governo pré-anunciaria um patamar intermediário de câmbio e um 

percentual das reservas internacionais seria comprometido em sua defesa. Como se viu, isto 

diminuiria a volatilidade da taxa de câmbio no curto prazo, o que seria altamente desejável. 
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CONCLUSÃO 

Em linhas gerais, as principais conclusões de nosso trabalho são as seguintes: em 

primeiro lugar, ressaltamos a importância do ajuste fiscal de longo prazo, isto é, o ajuste 

que elimina gastos e cria receita que se perpetuam ao longo do tempo. Em seguida, 

alertamos para a importância apenas relativa de uma âncora cambial. Isto porque, se 

fizermos uma análise custo-beneficio, vamos verificar que, em virtude do superavit 

comercial de plena utilização de capacidade ser pequeno, existe muito menos espaço para 

valorização cambial do que usualmente se pensa. Assim sendo, as consequências de um 

desajuste cambial tendem a ser bastante perversas. Cabe aqui, com respeito a este ponto, 

ver K.rugman (1992) pág 24, onde é ressaltado o problema de se fazer apreciação cambial 

em um país com superavit comercial e capacidade ociosa. Outra dificuldade enfrentada pelo 

governo brasileiro é que não se dispõe nem do apoio externo como o obtido por Israel nem 

de reservas internacionais suficientes para cobrir um ataque especulativo (Argentina). Assim 

sendo, optamos por sugerir uma banda cujo limite superior fique em equilibrio de inflação 

zero 20% acima do valor que tem hoje, e o limite inferior fique em 5% abaixo. A variação 

da faixa cambial seria dependente apenas da variação passada de~, e não da inflação. 

A vantagem de uma amplitude grande da faixa é sua maior credibilidade, entre 

outras razões, por tomar as reservas uma proporção maior de M2' em seu limite superior 

onde o governo se compromete a vender moeda estrangeira. A desvantagem é que a maior 

amplitude permite uma maior variação do câmbio e é portanto menos eficaz em seu papel de 

âncora. 

Entre as vantagens de um sistema com amplitude grande de bandas cambiais sobre 

câmbio fixo, adotado pela Argentina, por exemplo, está no fato de que nesta, como o 

exemplo europeu demonstra, é extremamente dificil a paridade nominal entre duas moedas 

que, devido a processos politicos e econômicos distintos, estão sujeitos a diferentes 

variações nos fundamentos. 

Em nossa proposta acima, além da amplitude maior, propomos também um explicito 

condicionamento da faixa à variável de fundamentos mais importantes, no caso, a variação 

nominal de um importante agregado monetário. 
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AGRICULTIJRA BRASILEIRA - Antonio SaJazar Pessoa Brandão e Eliseu Alves - Fevereiro de 

1993 

210. PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBUCA: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA - Hélio Portocan"ero de 

Castro, Luiz Guilhenne Schymura de Oliveira, Renato FrageDi Cardoso e UrieI de Magalhães -

Março de 1993. 

211. OS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS E UMA PROPOSTA PARA A REFORMULACAO DO 

MODELO BRASILEIRO - Helio Portocarrero de Castro, Luiz Guilhenne Schymma de Oliveira, 

Renato FrageUi Cardoso e Uriel de MagaIhacs - Março de 1993. 

212. TIfE INDETERMINATION OF SENIOR (OR TIfE INDETERMINATION OF WAGNER) 

AND SCHMOll.ER AS A SOCIAL ECONOMIST - Antonio Maria da SiMira - Março de 

1993. 

213. NASH EQUlUBRIUM UNDER KNIGHTIAN UNCERTAINTY: BREAKING DOWN 

BACKW ARD INDUCTION (Extcnsivcly Reviscd Vcrsion) - James Dow e Sérgio Ribeiro da 

Costa Werlang - Abril de 1993. 

214. ON TIfE DIFFERENTIABILITY OF TIfE CONSUMER DEMAND FUNCTION - Paulo 

KJingcr Monteiro, Mário Rui Páscoa e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Maio de 1993. 

215. DETERMINAÇÃO DE PREÇOS DE ATIVOS, ARBITRAGEM, MERCADO A TERMO E 

MERCADO FUTIJRO - Sérgio Ribeiro da Costa Werlang e Flávio Aulcr - Agosto de 1993. 

216. SISTEMA MONETÁRIO VERSÃO REVISADA - Mario Henrique Simonsen e Rubens 

Penha Cysne - Agosto de 1993. 

217. CAIXAS DE CONVERSÃO - Fernando Antônio Hadba - Agosto de 1993. 

218. A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO MIUTAR - Rubens Penha Cysne - Agosto de 

1993 

219. IMPÔSTO INFLACIONÁRIO E TRANSFERÊNCIAS INFLACIONÁRIAS - Rubens Penha 

Cysne - Agosto de 1993. 

220. PREVISÕES DE Ml COM DADOS MENSAIS - Rubens Penha Cysne e João Victor Issler -

Setembro de 1993. 

221. TOPOLOGIA E CÁLCULO NO Rn - Rubens Penha Cysne e Hwnberto Moreira - Setembro 

de 1993. 

222. E!\1PRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS E INFLAÇÃO: A QUESTÃO DA 

INDEXAÇÃO - Clovis de Faro - Outubro de 1993. 



222. EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS E INFLAçÃO: A QUESTÃO DAI 
I 

INDEXAÇAO - Clovis do Paro - Outubro do 1993. I 
223. ESTUDOS SOBRE A INDERTERM1NAÇAO DE SENIOR, voI. 1 - Nelson H Barbosa, Fábio' 

N.P. Freitas, Carlos F.L.R. Lopes, Marços B. Monteiro, Antonio Maria da Silveira 
(Coordenador) e Marias Vemeogo - Outubro de 1993. 

224. A SUBSTITUIÇÃO DE MOEDA NO BRASIL: A MOEDA INDEXADA - Fernando de 

Holanda Barbosa e Pedro Luiz Valls Pereira - Novembro de 1993. 

225. FINANCIAI. INTEGRATION AND PUBUC FINANCIAI. lNS1TIVfIONS - Walter Novass e 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlaog - Novembro de 1993. 

226. LAWS OF LARGE NUMBERS FOR NON-ADDITIVE PROBABILlTIES - lamos Dow e 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlaog - Dezembro de 1993. 

227. A ECONOMIA BRASILEIRA NO pERíODO MILITAR - VERSÃo REVISADA - RubeDl 
Penha Cyane - laneiro de 1994. 

228. 1HE IMPACT OF PUBUC CAPITAL AND PUBUC INVESTMENT ON ECONOMIC 

OROWIH: AN EMPIRICAL INVESTIOATION - Pedro Cavalçaoti Ferreira - Fevereiro de 
1994. 

229. FROM 1HE BRAZIUAN PAY AS YOU GO PENSION SYSTEM TO CAPITALIZATION: 
BAlLlNO Otn' 1HE GOVERNMENT - lolé Luiz: de Carvalho e Clóvi. de F.-o - Fevereiro de 

1994. 

230. ESTUDOS SOBRE A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR - voI. 11 - Brena Paula M88Do 
Femaodez. Maria Tereza Garçia Duarte, Sergio Grumbach, Antonio Maria da Silveira 

(Coordenador) - Fevereiro de 1994. 

231. ESTABllJZAÇÃO DE PREÇOS AORÍCOLAS NO BRASIL: AVAllAÇÃO E 
PERSPECTIVAS - Clovis de Faro e 10sé Luiz Carvalho - Março de 1994. 

232. ESTIMATING SECTORAL CYCLES USlNG COINTEGRATION AND COMMON 
FEATURES - Robort F. Eoglo 01010 Viçtor b.IO!" - Mar90 de 1994. 

233. COMMON CYCLES lN MACROECONOMIC AGGREGATES - 1010 Viçtor Issler e Fanhid 

Vabid - Abril de 1994. 

I 

234. BANDAS DE CÂMBIO: TEORIA. EVID~CIA EMPÍRICA E SUA possÍVEL 

APUCAÇÃO NO BRASIL - Aloisio Pessoa de Anlújo e Cypriano Lopes Feijó Filho - Abrill 

de 1994. I 
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