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5 A – COMPONENTES DA TAXA DE CÂMBIO 
 
 
Introdução: Cada moeda nacional (BRR, USD, JPY, etc.) tem uma taxa de inflação (∏) 
e uma taxa de juros (i) a ela associadas. Logo, a taxa de câmbio (E),  que é a relação 
de valor entre duas moedas, dependerá das taxas de inflação e de juros das moedas 
que a compõem.  As relações entre essas variáveis monetárias  (E, i, ∏) são 
denominadas leis cambiais, servindo de base para as transações de arbitragem 
internacional.  
 
Nas regras abaixo será freqüentemente usado o conceito matemático de que a relação 
entre os valores futuro (X1)  e presente (Xo) de uma variável X, corresponde, por 
definição,  ao fator de sua taxa de variação “x”, isto é: 
 

(X1 / Xo) = ( 1 + x) 
 

Há três teorias  cambiais fundamentais: PPC, PTJ e RFI. 
 
1 - PARIDADE DO PODER DE COMPRA (PPC): Relaciona o fator da taxa de câmbio  
(En/e) entre a moeda nacional e estrangeira dos  seus respectivos fatores de inflação 
(∏):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Essa regra de PPC  -- também conhecida como o nome de Regra de Cassel --  permite 
a previsão da taxa de câmbio futura (E1) a partir da taxa “spot” (Eo), e de projeções das taxas 
de inflação (∏n, ∏e).  
 
1. b - Forma Alternativa: A PPC pode ser convertida (por subtração do denominador 
do numerador) na seguinte forma alternativa: 
 
 
 
 
 
 
que mostra a variação percentual esperada da taxa de câmbio (TLE = termo do lado 
esquerdo ) para uma projeção de taxas de inflação para o  período seguinte (TLD). 
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A PPC revela que: 
 
a) se a taxa de inflação nacional (∏n) for igual à taxa de inflação estrangeira (∏e), o 
termo do lado direito (TLD)  será zero, de modo que a taxa de câmbio ficará inalterada 
E1 =Eo. 
 
b) se (∏n > ∏e), então, o TLD será uma fração positiva, de modo a taxa de 
câmbio aumentará (E1 > Eo)por essa fração, desvalorizando-se:  
 
c) se (∏n < ∏e), então,  o TLD será uma fração negativa, de modo a taxa de 
câmbio (E1 <Eo) diminuirá por essa fração negativa, valorizando-se).  
 
Nota: As operações de arbitragem temporal, especulação e hedge – compra e venda de 
dólares no mercado de câmbio a termo -  asseguram a validade dessa relação, na ausência de 
custos transacionais.  Na prática, os custos transacionais não são nulos,  de modo que, em vez 
de um único valor para  na taxa de câmbio “spot” (Eo) ou para a taxa de câmbio a termo (E1), 
as transações de arbitragem são feitas com base no “spread” de  compra/venda das taxas de 
câmbio em consideração, como será visto em resumo futuro.  
 
Fundamentação Lógica:  A PPC tem a seguinte fundamentação lógica: 
 
a) Lei do Preço Único (LPU) : Uma regra básica de arbitragem estabelece que os 
preços de uma mesma mercadoria “j” , em dois países  A e B,  tendem a ser 
proporcionais, sendo a  taxa de câmbio  (Ea/b) o coeficiente de proporcionalidade:    Pja 
= (Ea/b) Pjb.  Se a igualdade não se realizar,  surgem oportunidades de arbitragem de 
preço ou de taxa de câmbio. 
 
b) PPC: Generalização da LPU: Os níveis de preços de dois países A e B estão 
relacionados por meio da taxa de câmbio: Pa = (Ea/b) Pb.  Assim, os movimentos de 
preços de um país são exportados para o outro país.  
 
Nota: O termo  P é o “nível geral de preços” uma variável teórica, representativa da soma 
ponderada de todos os preços, sendo, portanto,  um valor monetário médio.  Na prática, usa-se 
o conceito de P como “índice de preços”, uma média ponderada obtida por amostragem e 
convertida em número indice (base 100) . No primeiro caso, diz-se que se trata de  “PPC 
Absoluta”, no segundo de  “PPC Relativa”.  
 
c) Taxa de Câmbio Teórica: A taxa de câmbio, baseada em indices de preços interno 
e externo, é chamada “teórica”e  tende a refletir o impacto das variações de  preços 
internos e externos: (Ea/b) = Pa / Pb. 
 
 
 
 
 
 
 



Regras Cambiais, p. 3 

2)  PARIDADE DA TAXA DE JUROS (PTJ) : Relaciona a  taxa de câmbio (En/e) entre 
a moeda nacional e a estrangeira  com suas respectivas taxas de juros nominais (i) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onde o termo E1 /Eo  pode ser substituído por (1 + e),  sendo “e” a taxa de variação da 
taxa de câmbio.  
 
2 b) Forma Alternativa: A PTJ pode ser convertida (por subtração do denominador do 
numerador) na seguinte forma alternativa: 
 
 
 
 
 
 
 
que mostra a  variação percentual esperada da taxa de câmbio (LE) para uma dada 
projeção das  taxas de juros interna e externa (LD). 
 
A PTJ revela que: 
 
a) se a taxa de juros nacional (in) for igual à taxa estrangeira (ie), o termo do lado 
direito (TLD)  será zero, de modo que a taxa de câmbio ficará inalterada E1 =Eo. 
 

b) se (in >  ie), então, TLD será uma fração positiva, de modo a taxa de 
câmbio aumentará por essa fração, desvalorizando-se:  
 
c) se (in <  ie), então TLD será uma fração negativa, de modo a taxa de 
câmbio diminuirá por essa fração negativa, valorizando-se).  
 
Nota: As operações de arbitragem – movimentos  de capitais de um país para outro,  a fim de 
aproveitar os diferenciais de juros -  asseguram a validade dessa relação, na ausência de 
custos transacionais.  Na prática, os custos transacionais não são nulos,  de modo que, em vez 
de um único valor para  na taxa de câmbio (E) ou para a taxa de juros (i), as transações de 
arbitragem são feitas com base no “spread” de  compra/venda da taxa de câmbio da taxa de 
câmbio  e da taxa de juros, como será visto em resumo futuro.  
 
 
 
 

 

E1 /Eo   = 

  (1 + in) 

     (1 + ie) 

  (in -  ie) 

     (1 + in ) 

E1 - Eo   
           =  
    Eo 
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Fundamentação Lógica: A PTJ tem a seguinte fundamentação lógica: 
 
a) Arbitragem de Retornos Financeiros: A regra de arbitragem de ativos financeiros, 
estabelece que, na ausência de custos transacionais e diferenciais de risco, os fatores 
das taxas de juros de dois países A e B devem ser proporcionais ao fator da  taxa de 
câmbio, isto é (1 + in) =( E1 /Eo)(1 + ie).   
 
Se essa igualdade não se realizar, surgem oportunidades de arbitragem de retornos (i) 
ou de taxa de câmbio. 
 
3) Regra de Fisher Internacional (RFI) : A regra de PTJ leva a seguinte formulação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentação Lógica:  Além de originar-se da regra anterior, a  RFI está baseada 
na Regra de Fisher, segundo a qual a taxa de juros nominal (i) é composta da taxa real 
(r) e das expectativas de inflação (∏e), isto é:  (1+ i) =  (1 + r) (1 + ∏e).  
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