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Mesa: Por que a taxa de câmbio não apreciou após a crise de 2015?



Hipóteses

Por que a taxa de câmbio não apreciou após a crise de 2015? 

• Política de desvalorização interna:

1. Crise econômica, política e institucional;
2. Austeridade e recessão: desemprego e queda do custo do trabalho
3. Queda do diferencial de taxa de juros;
4. Redução do déficit em transações correntes;

• Estagnação do Comércio Internacional

• Fase recessiva do ciclo de commodities;

• Fase recessiva do ciclo financeiro global



Fervendo o sapo

Fonte: Bloomberg (2019)

O montante da dívida global com rendimentos abaixo de zero atingiu um 

recorde de US $ 14,5 trilhões

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-16/how-to-prepare-for-inevitable-moment-when-volatility-explodes


Inversão da Curva de Juros nos EUA

Fonte: St Louis FED

https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.png?g=mDK1


Ciclos Financeiros Globais e 

Taxas de Câmbio: 

uma análise Centro-Periferia
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Hierarquia de Moedas e a Taxa de Câmbio

“A hipótese aqui defendida é que 

os atributos deste ativo peculiar

(a taxa de câmbio) possuem 

especificidades que decorrem 

da natureza hierárquica e 

assimétrica do sistema 

monetário e financeiro 

internacional contemporâneo. 

Além da posição superior da divisa-chave, posicionada no topo da 

hierarquia, esse sistema também se caracteriza por assimetrias entre as 

divisas dos países centrais e aquelas dos países emergentes, que 

condicionam a dinâmica dos mercados de câmbio desses últimos países.

(Prates, 2015, O regime de câmbio flutuante no Brasil, 2009-2012, p. 50-51)
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Ciclos Financeiros Globais
• Há um ciclo financeiro global nos fluxos de capital, nos preços dos 

ativos e no crescimento do crédito (VIX);

• Os mercados de ativos em países com mais influxos de capital são 

mais sensíveis ao ciclo global; 

• Forte pró-ciclicidade dos fluxos de capital e a maneira como os bancos 

globais operam [por exemplo, Shin (2012) e Bruno e Shin (2013a)];

• O ciclo financeiro global não está alinhado às condições 

macroeconômicas específicas dos países; 

• Um dos determinantes do ciclo financeiro global é a política monetária 

no país central, que afeta a alavancagem de bancos globais, fluxos de 

capital e expansão de crédito no sistema financeiro internacional. 

• Sempre que o capital tem livre mobilidade, o ciclo financeiro global 

restringe as políticas monetárias nacionais, independentemente do 

regime cambial.

Fonte: Rey, Hélène (2018) Dilemma not trilemma: the global financial cycle and monetary policy independence. 

NBER Working Paper 21162.



Dólar: Moeda Internacional Privada

• Dólar tornou-se uma moeda 

privada e internacional

• O mercado monetário internacional 

é o mercado de financiamento 

para todas as necessidades de 

crédito baseadas no Dólar.

– privadas e públicas

– internacionais e nacionais.

• Ascensão do sistema de crédito 

baseado em garantias e Swaps 

bilaterais entre Bancos Centrais 

(currency swaps);

Fonte: Mehrling (2019)

Perry G. Mehrling
Global Development Policy Center

Pardee School of Global Studies
Boston University

Website

http://www.perrymehrling.com/2019/03/liquidity-changes-everything/
https://www.bu.edu/pardeeschool/profile/perry-mehrling/


The Money View evoluindo...

• Atualmente a atividade dos mercados 

de seguro (hedge) é mais central 

(mercados de recompra e mercados 

de swap FX principalmente). 

• Abordagem global inclui C6 e Norte 

Global e também os acordos de 

swap bilaterais e os acordos 

financeiros regionais do Sul Global.

• A dificuldade em se compreender a 

taxa de câmbio reside em sua 

natureza híbrida: ela representa, ao 

mesmo tempo, o preço de produtos 

(PPC) e o preço de um ativo (PCJ)...

Perry G. Mehrling
Barnard College,

Columbia University – NYC
Website

Fonte: Mehrling (2012 e 2019)

https://www.perrymehrling.com/
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/maynards-revenge-a-review-1
http://www.perrymehrling.com/2019/03/liquidity-changes-everything/


Mercado Monetário Internacional: 
FX e Currency Swaps

Fonte: Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2016, p. 6

https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm


Hierarquia Monetária e a Rede Global de Swaps

Fonte: Bernes et al (2014) e Mehrling (2019)
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• Mercado Privado de 

Câmbio: os swaps de base

estão emergindo como o 

locus central de precificação 

explícita da liquidez, dentro 

dos limites estabelecidos 

pelos swaps de bancos 

centrais.

• Centro: uma rede de trocas de 

bancos centrais entre os seis 

principais bancos centrais serve 

como um suporte (backstop) elástico 

para as operações privadas de 

câmbio. 

• Periferia: uma rede adicional de 

swaps de bancos centrais opera para 

economizar em reservas escassas 

das principais moedas. 

http://www.perrymehrling.com/2019/03/liquidity-changes-everything/


The Money View

Fonte: Shin & Turner (2015, p. 34)

Títulos do 
Tesouro dos 

EUA
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Público)

EuroDólar
(Dólar Privado)

https://ideas.repec.org/a/bfr/fisrev/20151903.html


Escassez de Dólares Offshore

Fonte: Banco Central Europeu (2019)

EUR/USD cross-currency basis swap spreads (pontos base em 13 Jun. 2019)

https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003326


Escassez de Dólares Offshore

Fonte: Saint Louis Fed (2019)

3-Month London Interbank Offered Rate (LIBOR), based on U.S. Dollar

https://fred.stlouisfed.org/series/USD3MTD156N


Estresse e Flight to Quality

Elevação no custo da liquidez bancária em USD fora dos EUA

• um aumento na emissão de títulos de curto prazo (T-Bill)

• pressões crescentes de saída de depósitos em dólares nos EUA 

devido ao aumento das taxas de curto prazo

• Repatriamento: Corte de Impostos Corporativos nos EUA, nova 

política comercial e preocupações com a liquidez do dólar fora 

dos EUA

• prêmio de risco por incerteza da política monetária dos EUA

• spreads de crédito de bancos recentemente elevados (CDS)

• demanda por fundos em preparação para o estresse do mercado

Fonte: Zero Hedge (2017)

https://www.zerohedge.com/news/2018-03-11/dollar-funding-crisis-imminent-libor-ois-blows-out-most-2012


Flight to Quality

Fonte: Bloomberg (2019)

Investidores fogem para moedas do G-10 em momentos de incerteza.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-16/how-to-prepare-for-inevitable-moment-when-volatility-explodes


DÓLAR VS. CESTA MUNDIAL DE MOEDAS



Fonte: The Economist, 17 de Agosto de 2019. 

Elasticidade vs. Disciplina: Dr. Doom?

https://www.economist.com/leaders/2019/08/17/markets-are-braced-for-a-global-downturn?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2019/08/15n/owned/n/n/nwl/n/n/la/294147/n


Fonte: 

The Economist, 

17 de Agosto de 

2019. 

A Morte dos Juros: 
a Guerra Comercial e 
os Temores de uma 

Nova Recessão

https://www.economist.com/leaders/2019/08/17/markets-are-braced-for-a-global-downturn?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2019/08/15n/owned/n/n/nwl/n/n/la/294147/n


Reflexos sobre o Brasil
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Dinâmica Financeira da Subvalorização do Real
from chasing yields to anti-risk havens

• Saídas de capital do Brasil têm aumentado 

constantemente com o saldo da conta de capital em níveis 

baixos.

• Aversão global ao risco pela deterioração dos temores da 

guerra comercial EUA-China e a desaceleração da 

atividade econômica internacional 

• Mudança dos fluxos de capital: da busca rendimentos para 

refúgios anti-risco (USD e o Tesouro EUA). 



Fluxo contratado e Rolagem 
(12meses)



Câmbio Contratado < Balança Comercial
= Fundos Expatriados (Offshore)



Muito Obrigado!
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