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Na Carta do Ibre de novembro de 
2005, abordamos pela primeira vez a 
questão do processo de valorização 
cambial iniciado em 2003. Naquela 
ocasião, sustentamos a visão, hoje 
praticamente consensual, de que o 
movimento no câmbio refletia mu-
danças econômicas fundamentais no 
Brasil e no mundo, pelas quais os 
nossos produtos diretamente ligados 
à natureza — como commodities mi-
nerais e agrícolas — tornaram-se mais 
demandados globalmente e, portanto, 
mais valiosos. Esta tendência deriva 
da decolagem econômica de parcelas 
gigantescas da humanidade, em países 
superpopulosos como China, Índia e 
outras nações asiáticas.

Uma maneira mais simples de se 
enunciar a mesma conclusão é dizer 
que o Brasil tornou-se mais rico, porque 
parte substancial do que vende para o 
resto do mundo agora custa mais ca-
ro. A valorização da moeda nacional, 
desta forma, é uma das conseqüências 
desta nova prosperidade. Além daquele 
choque positivo nos termos de troca, 
é importante destacar que a consistên-
cia dos parâmetros básicos da política 
macroeconômica vem sendo mantida 
desde o início do segundo mandato 
de Fernando Henrique Cardoso, em 
1999. Em que pese alguns sinais de 
relaxamento recentes, absorvidos com 
tranqüilidade por conta da excepcional 

bonança internacional, é justo dizer que 
o governo Lula até agora manteve o 
tripé de altos superávits primários, 
câmbio flutuante e metas de inflação, 
ao qual deve ser debitada a estabilida-
de da economia brasileira nos últimos 
anos. Este arranjo de política econô-
mica elevou a poupança pública, e, em 
conseqüência, a poupança doméstica.

Em outras duas Cartas do Ibre, 
em janeiro e novembro de 2006, foi 
esmiuçado em mais detalhes por que 
os altos juros reais não eram uma causa 
importante da valorização cambial, e 
discutiu-se algumas alternativas de 
política econômica para se lidar com 
a nova realidade do real forte, que não 
representa fundamentalmente nenhuma 
crise ou situação indesejável. A razão 
para se abordar pela quarta vez o tema 
cambial, em menos de dois anos, é que 
o fenômeno ganhou novos contornos 
recentemente, que não invalidam as 
conclusões das Cartas anteriores, mas 
que demandam uma atualização das 
nossas conclusões. A grande novidade 
recente é que o fator “juros” passou a 
exercer uma real influência na valori-
zação cambial e/ou na acumulação de 
reservas, ao contrário do que acontecia 
em novembro de 2005, quando exami-
namos a questão pela primeira vez. 

Para entendermos esse fenômeno, 
é necessário elaborar alguns conceitos 
do balanço de pagamentos. Grosso mo-

do, o balanço contabiliza as transações 
(durante um período de tempo) entre 
residentes e não residentes do Brasil, 
que ensejam algum movimento de 
entrada ou de saída de divisas. Ele di-
vide-se em transações correntes e conta 
financeira. Na primeira, contabiliza-se 
o resultado líquido da movimentação 
de mercadorias; de serviços (trans-
portes, viagens, fretes, seguros, etc.); 
de rendas (salários, serviço da dívida 
externa, pública e privada, e remessa 
de lucros e/ou dividendos de capital in-
vestido no Brasil de não residentes); e 
transferências unilaterais (transferência 
em moeda ou espécie entre um residente 
e não residente sem contraprestação). 
Desta forma, as transações correntes 
registram os movimentos de bens e 
serviços e de pagamento de fatores 
de produção (trabalho e capital) entre 
residentes e não residentes. 

A conta financeira é composta pelos 
investimentos feitos por não residentes 
no Brasil ou por residentes no exterior. 
Aqueles itens podem ser na forma de 
investimentos diretos (incluindo-se 
nessa rubrica os empréstimos inter-
companhias); investimentos em carteira 
(incluindo títulos públicos e privados e 
ações, isto é, valores mobiliários nego-
ciados em mercados secundários); deri-
vativos (saldo líquido das operações de 
swap, mercados de opções e futuros); 
e outros investimentos (empréstimos, 
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empréstimos associados ao comércio 
exterior e empréstimos com o FMI).

O saldo das transações correntes com 
a conta financeira produz o resultado 
do balanço de pagamento, que é igual 
à acumulação de reservas das autorida-
des monetárias. Se estas se retiram do 
mercado de divisas, fica caracterizado 
um regime puro de câmbio flutuante 
e, conseqüentemente, a acumulação 
de reservas é nula. Para efeito de aná-
lise, é útil classificar separadamente 
os capitais autônomos e os capitais 
compensatórios. Os capitais autôno-
mos são aqueles cuja movimentação 
é fruto da escolha descentralizada dos 
agentes econômicos. Eles representam 
melhor os movimentos de capital, que 
resultam da percepção de rentabilidade 
relativa dos investimentos na economia 
brasileira. Os capitais compensatórios 
são aqueles cujo movimento reflete 
decisões de política econômica dos go-
vernos e/ou das autoridades monetárias 
internacionais (nos últimos anos refere-
se essencialmente aos empréstimos de 
regularização junto ao FMI). O saldo 
do balanço de pagamentos excluindo 
os capitais compensatórios é dado, 
grosso modo, pela acumulação de 
reservas mais a amortização da dívida 
do governo brasileiro com o FMI, que 
nos últimos anos foi expressiva.
Tendência explosiva — Se o re-
sultado do balanço de pagamentos é 
analisado excluindo-se o FMI (que é 
o mesmo que olhar a acumulação de 
reservas mais a amortização da dívi-
da junto ao FMI), notamos que, de 
novembro de 2004 a abril de 2006, 
ele refletiu essencialmente o saldo de 
transações correntes. A acumulação de 
reservas exclusive o FMI foi de US$ 15 
bilhões, valor ligeiramente menor do 
que o saldo de transações correntes 
no mesmo período (US$ 17 bilhões), 
indicando que houve pequena saída 
de recursos na conta financeira. Entre 
maio de 2006 e janeiro de 2007, a acu-
mulação de reservas exclusive FMI foi 
de US$ 15 bilhões, já maior do que os 
US$ 12 bilhões do saldo de transações 

correntes no mesmo período, sugerin-
do que se iniciava a virada na conta 
financeira. Recentemente, esta tendên-
cia tornou-se explosiva. De fevereiro a 
junho de 2007, acumulamos US$ 56 
bilhões de reservas (os pagamentos ao 
FMI terminaram) contra um saldo de 
transações correntes de apenas US$ 4 
bilhões! A enorme diferença entrou pela 
conta financeira.

Os dados das contas externas 
brasileiras indicam uma mudança par-
ticularmente relevante. Houve uma 
reviravolta nos investimentos de renda 
fixa (os mais sensíveis à diferença entre 
os juros externos e internos). Em junho 
de 2006, o fluxo líquido em 12 meses 
estava negativo em US$ 9 bilhões. Um 
ano depois, em junho de 2007, já se 
registrava um superávit de US$ 23 
bilhões. Uma possível explicação para 
a mudança de comportamento estaria 
relacionada a uma nova percepção da 
taxa de câmbio. Como o ganho a ser 
auferido com o diferencial de juros 
também é função das taxas de câmbio 
na entrada e na saída dos recursos 
em moeda estrangeira, é possível que 
os aplicadores em renda fixa estejam 
mais confortáveis com o atual patamar 
da taxa de câmbio. Em outras palavras, 
os “estrangeiros” estão confiantes que 
não haverá, ao menos no curto prazo, 
uma desvalorização do real.

Em termos dos demais itens da conta 
financeira, um fator que pode estar im-
pulsionando os fluxos estrangeiros para 

o Brasil, mais recentemente, é a revisão 
da série do PIB calculada pelo IBGE e 
ocorrida em março de 2007. Segundo 
os novos números, além do PIB brasi-
leiro ser maior do que imaginávamos, 
o crescimento potencial de nosso PIB 
per capita praticamente dobrou. Isto, 
por sua vez, melhorou precisamente 
os indicadores de risco nos quais o 
Brasil se destaca negativamente ante 
seus pares em “rating” e em níveis de 
risco país. A relação dívida/PIB caiu de 
50% para 45%, e o ritmo medíocre de 
crescimento da economia mostrou-se 
um pouco mais próximo da média dos 
emergentes. A revisão da série do PIB, 
portanto, encurtou o horizonte tempo-
ral dentro do qual se prevê que o Brasil 
obtenha o “grau de investimento” das 
agências de classificação de risco. Esta 
mudança, por sua vez, reduz drastica-
mente a percepção do risco país, e torna 
muito mais atraentes as altas taxas de 
juros reais internas, mesmo levando-se 
em conta que seu nível efetivo tenha 
caído ao longo de todo o processo 
descrito acima.

Aos fatores internos devem ser 
acrescidos os externos, que consistem 
basicamente na extraordinária bonança 
internacional de crescimento e liquidez, 
que se acentuou recentemente. É possí-
vel, por exemplo, tomar-se o acúmulo 
de reservas internacionais pelos princi-
pais países emergentes como um indica-
dor da potência dos fluxos financeiros, 
com a importante ressalva de que neste 
tempo todo os fluxos comerciais tam-
bém vêm surpreendendo para cima, 
puxados pela alta das commodities 
(e pelo apetite do mundo por manufa-
turas, no caso chinês). Usando aquele 
critério, pode-se dizer que a inundação 
de dólares no Brasil iniciada em 2006, e 
que se acelerou em meados do primeiro 
semestre de 2007, fez parte de uma ten-
dência global que afetou os principais 
países emergentes, com destaque para 
a China e a Rússia.

Se é importante buscar as causas 
da inundação de dólares no Brasil, 
mais relevante ainda é discutir qual 
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deveria ser a resposta em termos de 
política econômica, agora que a forte 
acumulação de reservas e a valorização 
cambial agregaram, indiscutivelmente, 
um componente financeiro. A resposta 
a esta questão não é nada simples. A 
idéia de que o Banco Central (BC) deve 
simplesmente baixar os juros até acabar 
com a atratividade das aplicações finan-
ceiras domésticas tem que ser olhada 
com cuidado. Num regime de metas de 
inflação e câmbio flutuante, a taxa bá-
sica de juros serve o propósito de regu-
lar a demanda doméstica, para manter 
sob controle a inflação. As discussões 
sobre excesso de conservadorismo ou 
de ousadia por parte do Banco Central 
são saudáveis, desde que se mantenham 
dentro do arcabouço lógico do sistema 
de metas. Não se pode exigir do BC que 
persiga dois objetivos com apenas um 
instrumento. 

Além disso, como já foi visto, a 
valorização cambial brasileira proveio 
nos últimos anos basicamente da con-
ta corrente. Recentemente, quando os 
fluxos financeiros tornaram-se um fator 
relevante no balanço de pagamentos, 
optou-se por uma política de acumu-
lação de reservas, que ainda deixou 
espaço para a valorização nominal, em-
bora seja difícil determinar exatamente 
quanto corresponde uma valorização 
real do câmbio. Mesmo supondo que 
ela tenha ocorrido, a continuidade da 
alta das commodities e o desempenho 
crescentemente robusto da balança co-
mercial atestam que a conta corrente 
ainda é um fator preponderante na 
determinação no câmbio. Em outras 
palavras, mesmo uma queda drástica 
dos juros só afetaria a conta financeira, 
e poderia não trazer a desvalorização 
cambial almejada.
Abrir a economia — Para além desta 
discussão sobre juros, há o argumento 
de que uma das formas de estimular a 
desvalorização do câmbio é a de pro-
mover uma nova rodada unilateral de 
redução das tarifas alfandegárias. Abrir 
mais a economia, em princípio, é uma 
boa idéia, que leva à especialização e 

ao conseqüente aumento da produti-
vidade. O problema, porém, é que os 
setores nos quais as importações mais 
cresceriam seriam justamente aqueles 
que vêm se queixando do câmbio 
valorizado, e que tipicamente são 
manufaturas intensivas em trabalho, 
como têxteis, calçados, brinquedos e 
móveis. São segmentos combalidos, 
com pouco espaço para se adaptar a 
condições competitivas mais duras no 
atual cenário institucional. 

Na verdade, se as tarifas fossem 
baixadas em setores nos quais o Bra-
sil é altamente competitivo, como a 
agro-indústria, o impacto das novas 
importações provavelmente seria muito 
fraco, e não afetaria de forma relevan-
te o câmbio. Onde a substituição da 
produção nacional poderia ocorrer a 
ponto de reduzir o superávit comercial 
e afetar as cotações do real é justamente 
naqueles segmentos mencionados an-
teriormente, que já estão sofrendo. 
Em um momento inicial, portanto, a 
redução de tarifas intensificaria ainda 
mais os agravos dos setores que mais 
têm se posicionado a favor de medidas 
que atenuem a força do real. Assim, a 
medida não seria eficaz do ponto de 
vista econômico, uma vez que há de 
fato um problema de deslocamentos 
setoriais provocados pelo câmbio, que 
atinge setores altamente empregadores 
que teriam que se haver com dificulda-
des ainda maiores ante o crescimento 
das importações.

Uma segunda linha de política eco-
nômica seria a de nada fazer, a não ser 
a manutenção da presente estratégia 
cambial, pela qual o Banco Central 
tenta amainar o ritmo da valoriza-
ção por meio de maciças compras de 
dólares. Não é uma estratégia que se 
possa classificar de totalmente insen-
sata, como transparece por vezes nas 
críticas de alguns economistas quanto a 
uma suposta “desindustrialização” em 
curso no país. É verdade, por um lado, 
que o apetite internacional por produ-
tos primários e os abundantes fluxos 
financeiros combinaram-se para criar 
uma situação em que há de fato uma 
pequena reprimarização da pauta de 
exportação brasileira, já que os pre-
ços das commodities têm se elevado, 
contrabalançando as perdas advindas 
do câmbio. Aquela, porém, é uma 
tendência muito moderada até agora, 
e vem sendo compensada, quando se 
analisa a indústria como um todo, pela 
fragorosa retomada do consumo inter-
no. Basta pensar na indústria automo-
bilística, símbolo e ainda o coração do 
nosso parque industrial, que em 2007 
caminha para bater todos os recordes 
de produção e de vendas.

Há, finalmente, um terceiro caminho, 
que é a preferência desta Carta, e que 
combinaria reformas que desonerassem 
o setor produtivo com maior abertura 
da economia. Nesta ótica, o problema 
de indústrias como a de calçados e a de 
têxtil não é a valorização do câmbio em 
si, mas sim a combinação de um real for-
te com custos trabalhistas, previdenciá-
rios e tributários altos e rígidos. Se estas 
indústrias pudessem manejar de forma 
mais flexível seus custos emanados da 
onerosa força de trabalho, haveria es-
paço para que se adaptassem aos novos 
níveis do câmbio. É claro, porém, que 
a condição para que isto ocorresse é a 
de que o governo retomasse a agenda 
de revisão da estrutura trabalhista, 
previdenciária e tributária. Economias 
fiscais que levassem a um aumento da 
poupança pública também ajudariam a 
conter a valorização do real. 
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