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6A. PREVISÃO  DA TAXA DE CÂMBIO  
 
 
1. Utilidade:  A previsão do comportamento da taxa de câmbio, como acontece com 
qualquer outra previsão, é objeto de grande preocução por parte dos agentes 
financeiros, pois implica em oportunidades de obtenão de ganhos (via especulação) ou 
de proteção contra prejuízos (via “hedge”).  
 
Embora algumas grandes empresas façam suas próprias previsões, especialmente 
quando operam em grande escala ou tem seus interesses são limitados a uma taxa de 
moeda forte (dólar ou euro), a maioria das empresas e instituições financeiras 
costumam se valer de previsões feitas por instituições financeiras que lidam com 
moedas estrangeiras diferentes no seu dia a dia, como é o caso dos bancos e 
corretoras de valores internacionais. 
 
2. Técnicas:  Os modelos de previsão são de tipos variados, mas podem ser 
classificados em três tipos:  
 
a) abordagem do mercado eficiente 
b) abordagem de análise fundamentalista 
c) abordagem da análise técnica 
 
3. Hipótese Mercado Eficiente: Na linha da escola econômica da expectativas 
racionais, a abordagem do mercado eficiente afirma que a taxa de câmbio futura (Ft+1)  
corresponde à taxa a termo esperada pelo mercado (S t+1) com base no conjunto de 
informações  disponíveis no momento da previsão (It): 
 
      Ft+1 = E(St+1, It )  
 
Portanto, a previsão especifica  não pode ser melhor do que a previsão do mercado, na 
média. Outra conclusão é que a taxa a termo St+1 somente pode divergir da taxa pronta   
St  em virtude do valor temporal do dinheiro embutido no diferencial das taxas de juros 
dos países (PTJ)  De acordo com essa teoria, as taxas pronta e a termo) refletem todas 
as informações disponíveis e somente podem variar em função de alterações nos seus 
determinantes. Além disso, a previsão é fácil e barata, pois será baseada nas taxas 
pronta ou a termo disponíveis no mercado. 
 
4. Análise Fundamentalista: Essa abordagem é baseada na suposição de que a taxa 
de câmbio é uma variável endógena que está relacionada com  seus determinantes 
(“fundamentos” )  através de modelos econômicos variados, sendo, portanto, possível 
prever seu comportamento com base no conhecimento dos modelos e  em estimativas 
do comportamento dos seus determinantes. Um modelo baseado na Teoria Quantitativa 
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da Moeda explica que a taxa de câmbio, resulta da interação dos determinantes do 
valor da moeda (Equação de Fisher) de modo que: 
 
            S = f(M-M*, V-V*, Y-Y*)   
 
que pode ser estimado por um modelo de regressão múltipla. 
 
5. Análise Técnica: A abordagem da análise técnica afirma que a taxa de câmbio 
futura pode ser estimada a partir do seu comportamento passado. O gráfico ou série 
temporal das taxas passadas revelam tendências e padrões previsíveis, especialmente 
quando combinados com dados de volume das transações. Invocando o modelo de 
oferta e procura,  as variações de preço e quantidade revelariam a direção e a 
intensidade das mudanças  A combinação dos  dados de preço e quantidade revelariam 
as  interações das variações de  oferta e demanda, completando a análise dos padrões 
históricos indicadores das tendência e das reversões dos movimentos da taxa de 
câmbio. 
 
A análise técnica se opõe frontalmente a abordagem do mercado eficiente, pois a 
validade da uma abordagem implica na invalidade da outra. 
 
6.Validade da Previsões: Um estudo feito nos Estados Unidos por Richard Levich  
concluiu que, na média,  somente 25% das previsões feitas pelas empresas de 
consultoria derrotam mercado (forma melhores que as previsões implícitas nas taxas a 
termo) das diversas moedas.  Porém, algumas empresas foram sistemáticamente  
melhores do que a média, e outras piores. 
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