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Âncoras Nominais


Década de noventa  consenso sobre o objetivo de
longo prazo da política monetária: estabilidade de
preços.



Trade-off entre inflação e desemprego  curto
prazo (rigidezes nominais ou reais).



Questão central para qualquer regime monetário 
qual âncora nominal usar para propiciar o alcance
da estabilidade de preços?

Âncora Nominal: o que é?


A âncora nominal é uma restrição
sobre o valor da moeda doméstica,
necessária para sucesso de regimes
monetários.

Âncora Nominal: por quê?


De um ponto de vista técnico, uma âncora nominal
provê condições que fazem o nível de preços da
economia unicamente determinado (solução única), o
que é obviamente necessário para a estabilidade de
preços (Micro  equilíbrio geral  preços relativos.)



Além disso, a âncora ajuda a puxar para baixo as
expectativas de inflação na direção da restrição sobre o
valor da moeda.



Também pode ser entendida como uma restrição sobre
a política discricionária, o que auxilia a enfraquecer o
problema da inconsistência temporal.

Tipos de Âncoras Nominais:


1. Âncora Cambial



2. Meta Monetária



3. Meta de Inflação

Mercado Cambial


Balanço de Pagamentos  fluxos no mercado
cambial  determinam a taxa de câmbio?



Resposta: depende do regime cambial adotado
pelo país



Regime: conjunto de normas, institucionalizadas
pela prática ou por lei, que regem a atuação do
governo frente aos agentes privados.

Taxa nominal de câmbio (E)



Se há um aumento (queda) na taxa
nominal de câmbio  há uma valorização
(desvalorização) da moeda estrangeira.

Taxa nominal de câmbio (E)
Exemplo numérico:

Fluxos no mercado cambial


Oferta: exportadores; investidores (produtivos ou
financeiros) que ingressam no país; tomadores de
empréstimos no mercado internacional (governo e
agentes privados); turistas que ingressam no país.




curva de oferta de dólares depende positivamente da taxa
nominal de câmbio

Demanda: importadores; investidores (produtivos ou
financeiros) que deixam o país; pagadores de
empréstimos no mercado internacional (governo e
agentes privados); turistas que saem no país.


relação entre a curva de demanda por dólares e a taxa
nominal de cambio é inversamente proporcional

Mercado Cambial
E
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Regime de Câmbio Fixo


Em um regime de câmbio fixo, o Banco
Central (ou qualquer que seja a
autoridade monetária nacional), fixa o
preço da moeda nacional em relação a
uma moeda estrangeira.

Regime de Câmbio Fixo


História:
 inicio

no padrão-ouro, em que se atrelava a moeda
nacional a uma dada quantidade de ouro. Esse
regime cambial foi dominante de 1870 a 1914, e se
estendeu até a Grande Depressão quando entrou em
colapso.
 Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, entrou
em vigor o tratado de Bretton Woods  os países
membros do FMI deveriam definir a taxa de
conversão da sua moeda ao dólar, este por sua vez
deveria ser conversível ao ouro

Regime de Câmbio Fixo
Âncora unilateral
 Ou arranjo cambial cooperativo.




Importante: não necessariamente a
paridade da moeda permanecerá
constante, podendo ser alterada pela
autoridade monetária do país, dando
origem a um “novo compromisso”.

Regime de Câmbio Fixo


Para manter a paridade fixada:



excesso de oferta por moeda estrangeira: BC
deve operar comprando-a e acumulando
reservas internacionais;
excesso de demanda, deve operar vendendo-a
e, portanto, desacumulando reservas.





OBS: credibilidade desse regime depende do
estoque de reservas internacionais do BC.

Regime de Câmbio Fixo


Efeitos sobre a oferta de moeda doméstica a
moeda estrangeira e trocada por doméstica, à
paridade cambial pré-estabelecida oferta de
moeda doméstica se torna endógena.



Vantagem: estabilidade da taxa nominal de
câmbio, ancorando os preços na economia.
Desvantagem: perda de efetividade da política
monetária.



Regime de Câmbio Flexível


Início da década de 70: choques de oferta (choques do
petróleo)  quebra dos acordos de Bretton Woods.



Em um regime de câmbio flexível, ou flutuante, a
autoridade monetária não tem compromisso algum de
apoiar uma determinada taxa nominal de câmbio
determinada pelo fluxo de demanda e de oferta de
dólares no mercado cambial.



Flutuação suja ou administrada.

Regime de Câmbio Flexível





Não há mais efeitos da atuação do BC nesse
mercado sobre a oferta de moeda doméstica e
esse é um requisito necessário para que as
autoridades monetárias possam operar a
política monetária realizando, assim, o
direcionamento da taxa de juros na economia.
Vantagem: efetividade da política monetária.
Desvantagem: alta volatilidade do câmbio e
seus efeitos sobre demais preços na economia.

Bandas Cambiais




metade da década de oitenta  marco
cronológico de uma nova linha de pesquisa em
economia monetária internacional, motivada
pelas experiências reais do Sistema Monetário
Europeu.
congregar em um único regime cambial as
características desejáveis dos regimes de
câmbio fixo (estabilidade de variáveis nominais)
e flutuante (graus de liberdade para a política
monetária).

Bandas Cambiais


limites de flutuação para a taxa nominal
de câmbio:
 enquanto

os fluxos de demanda e oferta
determinam a taxa nominal de câmbio no
interior desses limites, o banco central não
intervém,
 quando a taxa alcança os limites, o banco
central entra comprando ou vendo moeda
estrangeira conforme o caso.

Bandas Cambiais no Brasil


O regime cambial que se estabeleceu, a partir
do Plano Real, implementado a em junho de
1994, foi o de bandas cambiais por cerca de
cinco meses.



Instituição formal  março de 1995 - limites
mínimo de R$0,88/US$1,00 para compra e
R$0,93/US$1,00 máximo para venda, que
permaneceram até o final de junho, quando
novamente o governo realinhou e alargou os
limites de flutuação para R$0,91/US$1,00 e
R$0,99/US$1,00, permitindo mais
desvalorização.

Taxa Nominal de Câmbio (Ptax diária
– 04/07/94 a 12/12/95)

Crawling Peg
Esse sistema consiste em uma taxa
nominal de câmbio, a priori definida pela
autoridade monetária, que sofre variações
pré-determinadas de acordo com uma
expectativa inflacionária ou um acordo de
política realizada anteriormente.
 É uma variante de um regime de câmbio
fixo.


Crawling Peg
Taxa real de câmbio (e):

Tomando o logaritmo e a derivada em relação ao tempo (dot):

Ou seja, dada a inflação externa, num crawling peg que busque
manter constante a taxa de câmbio real, a taxa de câmbio nominal
deve ser desvalorizada de acordo com a inflação doméstica.

Flexível Administrado – jan/99 até atual.

3. Meta de Inflação


3. Meta de Inflação: a autoridade monetária
estabelece uma meta diretamente para a inflação
futura. Principais características:








anúncio público de meta quantitativa para a inflação de
médio prazo;
comprometimento institucional com estabilidade de
preços;
uma estratégia inclusiva de informação;
comunicação e transparência da estratégia de política
monetária;
monitoramento da atuação e responsabilização do banco
central.

Âncora: expectativas de inflação futura do público

3. Meta de inflação: vantagens







tornar a política monetária consistente com
objetivos internos (o câmbio passa a responder a
choques externos);
ajuda a restringir o problema da inconsistência
dinâmica;
a relação entre moeda e inflação é bem
estabelecida na literatura;
facilmente compreendido pelo público;
permite a consideração de estabilização de curto
prazo do produto na gestão de política monetária.

3. Meta de inflação: desvantagens




impõe regra rígida X muita
discricionaridade;
gera muita volatilidade no produto
de curto prazo;
inflação é difícil de controlar.

3. Meta de inflação: ponto crítico




O regime de metas de inflação depende muito da
credibilidade do banco central em se comprometer
com os requisitos para o funcionamento do regime.
A ancoragem nominal da economia nas
expectativas de inflação é sutil e frágil,
principalmente considerando que, antes do plano
Real, o País vivia um verdadeiro caos monetário.


Comunicação e transparência
 previsibilidade

Caso brasileiro: Novos rumos






Fev/99: o Banco Central (Armínio Fraga) imprimiu
um novo direcionamento à política monetária e
cambial através de dois passos:
1) com o reconhecimento da urgência em
estabelecer uma âncora nominal para a economia,
o novo presidente do Banco Central anunciou que,
em breve, o Brasil adotaria o regime de metas de
inflação; e
2) choque temporário de juros, aumentando a taxa
básica em 600 pontos-base (de 39% aa para 45%
aa), na tentativa de reverter as expectativas e
restabelecer a credibilidade da política monetária.

Casos brasileiro: Meta de Inflação


21 de junho de 1999  Decreto 3088: regime de
metas de inflação






Anúncio de metas numéricas explícitas para múltiplos
anos, 1999, 2000 e 2001, com um comprometimento em
anunciar as metas para 2002 e, a partir daí, sempre
anunciando metas para os próximos dois anos;
Designação do Conselho Monetário Nacional, por meio das
reuniões do seu Comitê de Política Monetária (Copom),
como responsável por fixar as metas de inflação e os
limites de tolerância;
Atribuição ao Banco Central da responsabilidade de
implementar as políticas necessárias para alcançar as
metas de inflação;

Casos brasileiro: Meta de Inflação


Procedimentos para aumentar o monitoramento do Banco
Central, tais como a necessidade de que o Presidente do
Banco Central envie uma carta aberta ao Ministro da
Fazenda explicando as razões para o descumprimento da
meta, bem como as medidas tomadas para revertê-lo e o
tempo necessário para que a inflação volte para o seus
limites de tolerância (sem cláusulas de escape); e



Implementação de ações que aumentam a transparência
da política monetária e sua comunicação com o público,
por meio da institucionalização do Relatório de Inflação
trimestral.

Gestão da política monetária




O instrumento intermediário é a taxa nominal de juros de curto
prazo (Selic);
O BC tem autonomia de instrumento;
A decisão é tomada com base no conjunto de informação mais
abrangente possível.
 um conjunto de modelos e análises empíricas servem de base
para a formulação de uma função de reação adequada e para a
geração de previsões de inflação, bem como de suas
distribuições de probabilidade;
 percepções do setor privado sobre a perspectiva para a inflação;
 por informações extra-modelo;
 por indicadores antecedentes para o comportamento do produto
e inflação; e
 qualquer outro conhecimento que possa contribuir para a
formação do cenário básico.

Gestão da política monetária

