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Questão introdutória: Motivos para uma 
política cambial ativa 
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Esquema parcial: mercado primário e a 
política cambial 
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O fluxo cambial explica a taxa de 
câmbio?  
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Padrão de formação dos agentes no 
mercado futuro 
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Padrão de formação dos agentes no 
mercado futuro 
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Padrão de formação dos agentes no 
mercado futuro 
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Padrão de formação dos agentes no 
mercado futuro 
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Quem “ganha” (especula) e quem 
“perde” (arbitra) no mercado futuro?  
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Ao analisar a formação de posições  
no mercado futuro, vemos que:  
1)  Os estrangeiros e investidores 

institucionais na ponta “certa”.  
2)  Os bancos na ponta “errada”.  
 
Esses resultados são compatíveis 
com a hipótese de que os 
estrangeiros e investidores 
institucionais formam tendências 
cambiais (ou reforçam essas 
tendências) com objetivo de obter 
ganhos especulativos e que os 
bancos atuam no mercado para 
realizar ganhos de arbitragem 
transmitindo a pressão especulativa 
oriunda do mercado futuro para o 
mercado à vista.  
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Considerações finais  
• Padrão de flutuação da taxa de câmbio real/dólar decorre 

da institucionalidade do mercado de câmbio brasileiro que 
é particularmente permeável à especulação financeira. 

• Uma taxa de câmbio menos volátil e mais adequada ao 
desenvolvimento econômico brasileiro depende de  
mudanças nessa institucionalidade.  

• Essas mudanças passam pelo aprofundamento da 
estrutura regulatória, e por uma inevitável redução das 
posições especulativas nesse mercado, e a transferência 
gradual de liquidez para o mercado à vista. 
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Obrigado! 
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