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Resumo 
 

O trabalho faz uma análise sobre as taxas de juros brasileiras, além das principais 
características da curva soberana de juros nominais, dando ênfase aos títulos pré-fixados 
emitidos pelo governo em moeda local, no mercado doméstico e externo, onde notamos 
a ocorrência de um fenômeno bastante peculiar, que é o diferencial de rendimento e de 
maturidade existentes entre os dois mercados. Arida, Bacha e Lara-Resende (2004) 
conjecturam sobre a existência de um risco inerente ao país, chamado por eles de 
“incerteza jurisdicional”, relacionado às instituições brasileiras, e que estaria por trás 
das altas taxas de juros e da inexistência de um mercado de crédito doméstico de longo 
prazo. É feito um diagnóstico mais detalhado sobre as possíveis causas do fenômeno de 
maior maturidade e menor rendimento dos títulos emitidos no mercado externo em 
relação aos títulos do mercado interno, notando-se que ambos os fenômenos – dos altos 
juros brasileiros e da inexistência de um mercado juros de longo prazo – estão 
diretamente relacionados. As conclusões sobre as possíveis causas para o diferencial de 
rendimento entre os títulos locais e externos emitidos em Reais dizem respeito tanto aos 
fatores quantitativos, relacionados aos custos de investimento no Brasil e ao risco de 
conversibilidade, que contribuem em parte para aumentar as taxas exigidas para os 
títulos locais, bem como aos fatores qualitativos, como piores instituições no Brasil em 
relação às instituições externas. A diferença de maturidade entre os títulos também 
advém de questões institucionais, o que reafirma de certo modo a teoria de “incerteza 
jurisdicional” para explicar este fenômeno. 
 

 
Palavras Chave: títulos externos em reais, curva soberana brasileira, taxa de juros 
nominais, incerteza jurisdicional.  



 6

Abstract 
 

This work make an analysis of the Brazilian interest rates, and the main features of the 
sovereign nominal rates curve, with emphasis on fixed income securities issued by the 
government in local currency (Reais), in both the domestic and foreign markets, where 
we note the occurrence of a phenomenon quite peculiar, which is the diferential in the 
yield and the maturity existing between the two markets. Arida, Bacha and Lara-
Resende (2004) conjecture about the existence of an inherent risk to the country, called 
"jurisdictional uncertainty" related to Brazilian institutions, and that would be behind 
the high interest rates and the absence of a long-term domestic credit market. It is also 
done a more detailed diagnosis of the possible causes of the longer maturity 
phenomenon and lower yield on securities issued in foreign markets compared to 
securities issued in the local market, noting that both phenomena - the high Brazilian 
interest rates and the absence of a market long-term interest rates - are directly related. 
The conclusions on the possible causes of the yield differential between local and 
foreign securities issued in Reais envolve both quantitative factors, related to 
investment costs in Brazil and convertibility risk, which in part contributes to increase 
required yields for local securities, as well as qualitative factors, such as worse 
institutions in Brazil compared to the external institutions. The difference in the 
maturity of the two securities also comes from institutional issues, which, to some 
extent, reaffirms the theory of "jurisdictional uncertainty" to explain this phenomenon. 
 

 
Keywords: foreign bonds in reais, Brazilian sovereign curve, nominal interest rate, 
jurisdictional uncertainty. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A curva de juros brasileira (ou mais propriamente a taxa de juros brasileira) vem 

sendo objeto de diversos estudos por parte do meio acadêmico, tanto pelo seu papel 
fundamental na determinação da atividade econômica do país, bem como nas 
expectativas dos agentes. Tivemos no passado recente do Brasil uma volatilidade 
razoável na taxa de juros em virtude das mudanças na política econômica para controle 
da inflação advindas do Plano Real em 1994, seguidas pela adoção do regime de âncora 
cambial (1995) e agravadas pelos choques das crises externas (México – 1994, Ásia – 
1997 e Rússia - 1998). A partir de 1999, com liberação do câmbio e a implantação do 
regime de metas de inflação, houve uma melhora significativa na volatilidade dos juros, 
mas ainda assim as taxas se mantiveram em um patamar tido por muitos como 
demasiadamente alto1. 
 

Adicionalmente, apesar de termos observado um avanço relevante na 
composição da dívida pública brasileira, a exemplo da redução na parcela de títulos 
indexados ao Dólar e das recentes emissões em Reais feitas pelo governo no mercado 
externo, nota-se que a curva de títulos soberanos pré-fixados ainda permanece 
concentrada no curto prazo, ou seja, ainda não foi possível para o Tesouro (STN), 
responsável pela gestão da dívida pública mobiliária federal, proceder com o 
alongamento da curva de juros nominais, o que traria ganhos significativos na redução 
do risco da dívida e na operacionalização da política monetária2. 

 
O presente trabalho busca fazer uma análise sobre as principais características da 

curva soberana3 de juros brasileira, bem como a sua evolução ao longo da história 
recente. Em particular, é dada ênfase aos títulos pré-fixados emitidos pelo governo em 
moeda local, no mercado doméstico e externo, onde notamos a ocorrência de um 
fenômeno bastante peculiar, que é o diferencial de rendimento e de maturidade 
existentes entre os dois mercados. Neste caso, é feito um diagnóstico mais detalhado 
                                                 
1 Favero e Giavazzi (2002), Gonçalves, Holland e Spacov (2005), Holland (2006) e Arida, Bacha e Lara-
Resende (2004) são alguns dos estudos relacionados ao tema. 
2 Ver STN (2007) 
3 Quando mencionamos “curva soberana de juros”, queremos nos referir à curva de títulos emitidos pelo 
governo brasileiro, logo considerada livre de risco de crédito (risk-free) dentro do país. Vale observar que 
essa curva é tida como um benchmark para as demais curvas de juros (formada por títulos corporativos), 
análoga à curva de Treasury Bonds americanos. 
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sobre as possíveis causas deste fenômeno – maior maturidade e menor rendimento dos 
títulos emitidos no mercado externo em relação aos títulos do mercado interno. Arida, 
Bacha e Lara-Resende (2004) conjecturam sobre a existência de um risco inerente ao 
país, chamado por eles de “incerteza jurisdicional”, relacionado às instituições 
brasileiras, e que estaria por trás das altas taxas de juros e da inexistência de um 
mercado de crédito doméstico de longo prazo4. Ora, seria esse diferencial, portanto, uma 
evidência da existência de tal risco? Quais as outras causas prováveis? Para tornar 
claros esses pontos, se faz necessário entender melhor os riscos embutidos na taxa de 
juros brasileira, além das teorias que procuram explicar as causas para a persistência do 
alto nível dos juros e para a ausência de títulos com maturidade longa na curva de juros 
doméstica. 
 

O trabalho encontra-se dividido em cinco seções. Além desta introdução, a 
segunda parte do estudo faz uma breve retrospectiva sobre as mudanças ocorridas no 
cenário macroeconômico brasileiro nos últimos anos, tanto no que diz respeito aos 
juros, como também em relação ao câmbio e à inflação. Na seção seguinte é feita a 
revisão da literatura sobre os fatores determinantes da taxa de juros brasileira, tais como 
o risco cambial e o risco país, e em seguida é feita uma análise sobre as principais 
teorias que buscam explicar as causas para as altas taxas de juros brasileiras, além da 
ausência de uma curva de juros doméstica de longo prazo. A penúltima seção descreve 
as características da curva soberana de juros nominais (pré-fixada), no mercado 
doméstico e externo, e destaca-se o fenômeno do diferencial de prazo e rendimento 
existente hoje entre essas duas curvas (local e offshore). Este último (diferencial de 
rendimento), como veremos, é determinado tanto por fatores quantitativos, tais como os 
custos adicionais atribuídos ao mercado local, como por fatores qualitativos, a exemplo 
da teoria de “incerteza jurisdicional”. A seção final é destinada à conclusão do trabalho. 
 
 
  

                                                 
4 A teoria sobre “incerteza jurisdicional” será detalhada na seção 3.2. 
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2. EVOLUCÃO DO CENARIO MACROECONÔMICO NO BRASIL 

 
Antes de prosseguirmos para uma análise mais detalhada sobre os determinantes 

dos juros no Brasil e as causas para o seu elevado nível, é importante examinarmos a 
evolução do cenário macroeconômico nos últimos anos. Tivemos mudanças relevantes 
ocorridas na política econômica, desde o início do Plano Real em 1994 até o presente 
momento, além de choques externos, como as crises da Ásia (1997), Rússia (1998) e o 
default da dívida argentina (2001), e incertezas do mercado em relação à eleição do 
presidente Lula (2002), que trouxeram volatilidade tanto para a taxa de juros como para 
o câmbio no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conforme pode ser observado no gráfico 1, durante o período do regime de 
âncora cambial (de 1994 a Jan/1999) – criado com o objetivo de manter controlada a 
taxa de inflação (sobretudo por conta do mecanismo conhecido como pass-through, de 
transmissão das variações no câmbio para os preços) – a taxa de juros era o principal 
instrumento utilizado pela autoridade monetária para manter o cambio fixo, o que gerou 
bastante volatilidade nos juros e limitava as iniciativas para reduzi-los. A partir de 1999, 
com a flexibilização da taxa de câmbio e implementação do regime de metas 
inflacionárias, observamos um aumento natural na volatilidade do câmbio (no final de 
1999, após a liberação do cambio, o Real havia se desvalorizado em 50%) 
acompanhado da redução na volatilidade dos juros. As estatísticas estimadas para 

Gráfico 1 - Evolução da Taxa de Juros e da Taxa de Câmbio (% a.m.) - Jul/94 a Mar/08
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ambos os períodos – durante o regime de cambio fixo e depois, com o cambio flutuante 
– tornam mais claras essas mudanças e são mostradas no quadro 1 a seguir. 
 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão
Câmbio 1.02 0.11 2.37 0.53

Selic 2.63 1.08 1.39 0.36

Jul/1994 a Dez/1998 - Câmbio 
Fixo

Jan/1999 a Atual (Mar/2008) - 
Câmbio Flutuante

Quadro 1 - Estatística Descritiva - Taxa de Câmbio e Selic (% a.m.)  
 
As crises externas ocorridas durante o período de cambio fixo, por exemplo, 

geraram alterações repentinas sobre o influxo de capitais para o país, que por 
conseqüência implicaram em aumentos súbitos na taxa de juros com o objetivo de 
conter as saídas de capitais, evitando com isso a desvalorização da moeda e possíveis 
pressões inflacionárias. Já no período de cambio flutuante, observamos que as crises 
(externas e internas) tiveram efeito direto sobre a volatilidade do câmbio, a exemplo dos 
meses que antecederam o primeiro mandato do presidente Lula, onde o Dólar chegou a 
alcançar o patamar de 4 Reais. O gráfico 2 abaixo mostra a evolução da inflação desde 
1994 até 2008, onde é possível observar o efeito deste evento na inflação, bem como o 
impacto da desvalorização decorrente da mudança no regime cambial. 

 
Gráfico 2 - Evolução da Inflação - IGP-M (% a.m.) - Jul/94 a Mar/08 
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 Uma das conseqüências negativas deste cenário, em função primeiramente dos 
altos juros para manter o câmbio estável, e em seguida com a liberação do câmbio, 
somado ao baixo crescimento registrado neste período, foi o aumento da razão dívida 
pública x PIB, como pode ser observado no gráfico 3. Isso ocorreu devido ao fato de 
que grande parcela da dívida era composta por títulos indexados à taxa Selic e ao Dólar 
(portanto com grande sensibilidade aos aumentos nos juros e à depreciação cambial). 
 

Gráfico 3 - Evolução Relação Dívida / PIB e PIB (% )
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Vale observar que esta situação vem melhorando com as ações mais recentes do 
Tesouro Nacional no intuito de aprimorar o perfil da dívida, aumentando 
sistematicamente a parcela da dívida em títulos pré-fixados e indexados à inflação e 
reduzindo os títulos indexados ao Dólar e à taxa Selic (STN [2007]).  Este assunto será 
abordado na seção 4, referente à análise da evolução da curva soberana de juros 
nominais. 
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3. OS DETERMINANTES DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA / CAUSAS 
PARA AS ALTAS TAXAS E AUSÊNCIA DE CURVA DOMÉSTICA DE 
LONGO PRAZO 
 
3.1. DETERMINANTES DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA 

 
Para iniciarmos a análise sobre as causas para as altas taxas de juros brasileiras, 

antes será feita uma resenha sobre a literatura acerca dos determinantes da taxa de juros. 
Alguns dos principais estudos sobre os determinantes dos juros brasileiros baseiam-se 
na decomposição da taxa a partir da condição de não-arbitragem da Paridade Coberta 
das Taxas de Juros (ou CIP5), de onde se destacam os dois principais riscos (conhecidos 
como riscos primos, ou cousin risks): o risco cambial (currency risk) e o risco país 
(country risk).  Esses riscos são fundamentais na determinação do piso das taxas de 
juros domesticas, dadas as condições de paridade6, como veremos adiante. 

 
De acordo com o exemplo de Garcia (2004), a partir das condições de paridade 

coberta das taxas de juros (de agora em diante, CPC) um investidor dos EUA deveria 
ser indiferente entre investir em títulos do governo americano, recebendo a taxa de juros 
em Dólar, e investir em títulos soberanos brasileiros, recebendo a taxa em Reais, porém 
travando a taxa de câmbio futura. O objetivo de efetuar a trava é o de se proteger contra 
oscilações de mercado no valor do câmbio, e desta forma o investidor garante que 
ambas as taxas sejam equivalentes quando medidas em Dólar. Para que seja feita a 
trava, através de um instrumento derivativo por exemplo, o investidor deve pagar um 
prêmio conhecido como forward premium. Este é computado a partir da divisão entre a 
taxa futura e o câmbio a vista, e engloba não somente a expectativa de depreciação 
cambial (Et[LN(ST/S0)]), como também o risco cambial. A equação (1) resume a 
estratégia: 

 
it = it* + fpt = it* + Et[LN(ST/St)] + rct (Equação 1) 
 

 

                                                 
5 CIP - Covered Interest Rate Parity 
6 Ver Garcia e Didier (2001) 
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Onde7: 
 it    corresponde à taxa de juros em reais 

it*    corresponde à taxa de juros em dólar 
fpt    corresponde ao forward premium 
Et[LN(ST/St)] corresponde à depreciação esperada hoje (t) para o final do 

período (T) 
rct  corresponde ao prêmio de risco cambial 

 
O que se observa a partir da análise empírica do caso brasileiro é que a CPC é 

violada, visto que ao subtrair da taxa de juros nominais em reais as componentes dos 
juros em dólar e o forward Premium, resta ainda um resíduo positivo conhecido como 
Diferencial da Paridade Coberta da Taxa de Juros (ou CID8). Este diferencial (ou 
prêmio de risco adicional) é um fenômeno comum às economias emergentes, e é 
justamente a medida do risco país. Reescrevendo a equação de paridade coberta, 
levando-se agora em conta o diferencial, obtém-se a seguinte relação: 

 
it = it* + fpt + rpt = it* + Et[LN(ST/St)] + rct + rpt (Equação 2) 
 

Onde: 
 it    corresponde à taxa de juros em reais 

it*    corresponde à taxa de juros em dólar 
fpt    corresponde ao forward premium 
Et[LN(ST/St)] corresponde à depreciação esperada hoje (t) para o final do 

período (T)  
rct  corresponde ao prêmio de risco cambial 
rpt  corresponde ao prêmio de risco país 

 
Nas seções a seguir serão detalhados os riscos país e cambial. 

 
3.1.1. Risco País 

 
O risco país, representado pelo diferencial da paridade coberta da taxa de juros, é 

um risco inerente a todos os ativos emitidos no país, e portanto não é diversificável 
                                                 
7 Taxas em capitalização contínua. 
8 CIP - Covered Interest Rate Differential 
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(trata-se de um risco sistêmico). Isso faz com que a taxa de retorno exigida pelos 
investidores, para ativos de mesma natureza, seja maior do que em países onde não há 
esse diferencial (geralmente em economias desenvolvidas), o que reduz o preço dos 
ativos. Ele reflete basicamente o risco de moratória e o risco de conversibilidade (em 
alguns casos), mas também captura custos adicionais relacionados ao país (tais como 
custos tributários). 

 
Tomando como exemplo Garcia e Didier (2001), foram utilizadas duas formas 

distintas para estimar o risco país. A primeira busca extrair o valor do diferencial da 
paridade coberta a partir dos contratos derivativos de Swaps negociados na BM&F9. 
Mais precisamente, a partir dos Swaps de CDI x Dólar, que refletem a expectativa do 
Cupom Cambial (taxa doméstica em Dólar) para determinado prazo (neste caso, um 
ano), e dos Swaps Pré x CDI, que indicam a expectativa da taxa de juros nominal em 
reais (taxa pré-fixada) para o período, foi calculada a expectativa de desvalorização 
cambial10. Em conjunto com a taxa de juros externa em Dólar (do bônus do Tesouro 
americano - US Treasury bond - de um ano), obteve-se, portanto, a medida do 
diferencial, seguindo o modelo da equação 2. A outra forma foi através dos títulos de 
dívida soberana emitidos e negociados no exterior – o C-Bond e o IDU – de onde a 
medida de risco país foi obtida a partir do spread over treasury (SOT) dos títulos, que é 
a diferença entre a taxa negociada no mercado secundário (yield to maturity) e a taxa do 
bônus do Tesouro americano de mesma maturidade (ou duration). 

 
Contudo, a comparação entre as duas medidas de risco país mostrou algumas 

diferenças, também apontadas por Garcia (2004), onde vale destacar as seguintes: (1) as 
maturidades dos títulos (C-Bond e IDU) são diferentes entre si, bem como são 
diferentes em relação ao prazo dos Swaps; (2) os instrumentos financeiros são distintos 
em termos tributários; (3) o risco de crédito pode ser diferenciado para um dado default, 
ou seja, pode haver alguma senioridade da divida externa em relação à interna; (4) a 
medida a partir dos Swaps acaba contemplando também a componente de risco de 
conversibilidade11, dado que o investimento local está sujeito a eventuais restrições de 
                                                 
9 Detalhes sobre os contratos de Swap podem ser obtidos em 
http://www.bmf.com.br/portal/pages/contratos1/contratos_tabelas_novo.asp?contrato=balcao  
10 Sobre este cálculo, consultar Garcia e Didier (2001) 
11 Entende-se por risco de conversibilidade (ou risco de fronteira) o risco associado à impossibilidade de 
se converter livremente determinado saldo em moeda local para divisas estrangeiras. Isso pode ocorrer 
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saída de capital, enquanto que a compra de dívida externa não está; (5) as taxas dos 
Swaps são diretamente influenciadas (principalmente as de curto prazo) pela 
determinação dos juros por parte do Banco Central, ao passo que os títulos externos têm 
seus spreads formados a partir da percepção de risco dos agentes externos (refletida no 
mercado secundário), não sofrendo portanto influência (ao menos não de forma direta12) 
das mudanças nos juros domésticos. Todos estes elementos podem influir 
particularmente na dinâmica de cada uma das medidas, causando diferenças pontuais, 
mas Garcia (2004) enfatiza que as medidas não podem se distanciar muito sem gerar 
estratégias por parte do mercado que revertam essa “distorção”, ou seja, caso houvesse 
um choque negativo que aumentasse a aversão a risco dos investidores, e este elevasse 
de forma significativa o spread do C-Bond, as taxas domésticas deveriam sofrer 
também um aumento. Caso contrário, haveria um fluxo de saída de capital para 
aplicação nos títulos externos, gerando depreciação do cambio, e conseqüentemente 
forçando um aumento dos juros locais. Vale observar que este efeito depende da 
magnitude do choque, e pode mudar em função do fluxo de Investimento Estrangeiro 
Direto (IED13) no país, o qual, diferentemente do capital especulativo de curto prazo, é 
menos sensível a mudanças na taxa de juros. 
 

3.1.2.  Risco Cambial 
 
 No que diz respeito ao risco cambial, outra componente importante da taxa de 
juros conforme já mencionado, trata-se de um risco implícito na medida de forward 
premium, dado que este é formado pela depreciação esperada no período mais o risco 
cambial. A medida de forward premium pode ser obtida tanto a partir do diferencial 
entre juros interno e externo, considerando-se também o risco país (vide equação 2), ou 
como é feito usualmente, a partir de instrumentos derivativos que referenciem a taxa de 
cambio futura (contratos a termo de câmbio). A equação do forward premium é 
detalhada abaixo: 
                                                                                                                                               
devido à imposição de controles de capitais que restrinjam a transferência internacional (envio) de 
recursos. 
12 Em Favero e Giavazzi (2004), é feito um estudo sobre as determinantes do risco país através da 
regressão de algumas variáveis, dentre elas a taxa Selic. Segundo eles, a Selic não se mostrou significante 
na determinação do risco país. Isso sugere que a política monetária afete apenas de forma indireta o risco 
país, através do seu efeito na dívida pública. 
13 Refere-se a recursos aplicados diretamente no capital de empresas no país, desconsiderando o 
investimento em “portfolio” (investimento em ações ordinárias de empresas brasileiras num montante 
inferior a 10% do total). 
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fpt = Et[LN(St/S0)] + rct (Equação 3) 

 
Onde: 

fpt    corresponde ao forward premium 
Et[LN(ST/S0)] corresponde à depreciação esperada hoje (t) para o final do 

período (T)  
rct  corresponde ao prêmio de risco cambial 
 

O risco cambial está fundamentado na aversão ao risco dos agentes, visto que o 
mercado negocia hoje a expectativa de câmbio (desvalorização da moeda) no futuro 
para um determinado nível esperado (Et[ST]), mas como não há certeza de que o valor 
efetivo será exatamente aquele acordado, o investidor requer uma vantagem adicional 
(ou prêmio de risco) para vender ou comprar a moeda forte no futuro, e este valor 
adicional é embutido na taxa final negociada (a medida do cambio spot esperado no 
futuro a partir do Dólar a termo fica portanto enviesada14). O prêmio de risco será tão 
maior quanto maior forem as incertezas acerca da desvalorização da moeda (ou seja, 
quanto mais volátil ela for, maior o risco cambial).  

 
Como não é possível observar diretamente no mercado (através de instrumentos 

financeiros) a expectativa de desvalorização da moeda, e portanto o risco cambial, para 
que seja feita a decomposição do forward premium nas suas duas componentes, seria 
necessário obter informações das expectativas do câmbio spot no futuro com pesquisas 
de mercado, ou a exemplo de Garcia e Olivares (2001), estimar separadamente o risco 
cambial através de técnicas econométricas. No caso citado, foi utilizado o algoritmo do 
Filtro de Kalman para estimar a evolução do prêmio de risco cambial brasileiro durante 
o período de câmbio fixo (1995 a 1999), e por conseqüência foi possível estimar 
também a taxa de depreciação esperada. 
 

                                                 
14 Existe uma literatura extensa sobre este fato estilizado, conhecido com forward premium puzzle. Fama 
(1984), em um trabalho clássico sobre o tema, mostra que há uma correlação negativa entre o forward 
premium e a desvalorização efetiva nos países desenvolvidos, no entanto Bansal e Dahlquist (2000) 
estendem a análise para países emergentes e encontram resultados contrários, ou seja, eles verificam uma 
correlação positiva entre a desvalorização efetiva e o forward premium. No caso brasileiro, Garcia e 
Olivares (2001) fizeram uso do arcabouço teórico de Fama (1984) para testar suas preposições, e tal como 
Bansal e Dahlquist (2000), encontraram uma correlação positiva entre as duas medidas. 
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3.1.3. Determinantes do risco país e cambial 
 

A partir do trabalho de Garcia e Olivares (2001), também foi possível estimar a 
correlação entre o risco país e o risco cambial, onde foi observada uma correlação 
positiva entre eles (e relativamente alta, na ordem de 0.5), o que pressupõe causas 
comuns para as duas medidas. Este é um ponto importante a ser considerado, sobretudo 
na determinação da política econômica, visto que ambos os riscos contribuem para 
elevar o nível da taxa de juros doméstica e são riscos sistêmicos (inerentes ao país e não 
são passíveis de serem diversificados), portanto identificar quais os fundamentos que 
afetam os dois teoricamente permitiria uma queda no nível da taxa. 

 
Garcia e Didier (2001) fazem uma análise empírica dos fatores determinantes do 

risco país através do cálculo das correlações entre algumas variáveis, dentre elas: (1) 
spread over treasury do C-Bond, como uma das variáveis representativas do risco país; 
(2) o diferencial da paridade coberta medido pelos Swaps da BM&F (mencionado 
anteriormente), representando também o risco país; (3) o spread dos Junk Bonds 
americanos15, representando o “apetite” do mercado internacional de renda fixa para 
ativos com risco de crédito (ou o grau de aversão a risco de crédito do mercado); (4) a 
medida de risco de conversibilidade, obtida a partir da diferença entre a desvalorização 
implícita nos contratos derivativos de NDF (Non-Deliverable Forwards – Termo de 
moedas) de Reais negociados em NY, e a desvalorização implícita nos Swaps da 
BM&F; e (5) a própria medida de desvalorização implícita nos Swaps, representando o 
forward premium.  

 
O cálculo é realizado para vários períodos, destacando-se os períodos de câmbio 

controlado (de 1995 a jan/1999) e cambio flutuante (de jan/1999 até maio/2001), e os 
principais resultados observados são os seguintes: o spread dos Junk Bonds apresentava 
forte correlação com o spread do C-Bond durante o período de câmbio controlado (0.85 
em média), mas passou a ter menor importância no período de câmbio flutuante 
(passando para -0.35 em média); foi observado um aumento da correlação entre o 
forward premium e o risco país (medido pelo spread do C-Bond) após a flutuação do 
Real (de 0.20 em média para 0.75). Este último ponto, mais relevante para a análise, 
                                                 
15 US 10-Year Junk Bond Spread, obtido na Bloomberg. 
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sugere que com a flutuação da moeda o aumento no risco país passou a afetar também a 
expectativa de depreciação cambial (além do risco cambial), visto que o forward 
premium é dado pela soma dos dois componentes (expectativa de depreciação e risco 
cambial). Isso indica que, de certo modo, com a flutuação do câmbio os fatores que 
determinam o risco país passaram a afetar muito mais o forward premium (tanto via 
risco cambial como via depreciação esperada), e com isso a taxa de juros doméstica. Foi 
feita ainda uma análise de regressão para identificar os determinantes do risco país 
utilizando dados de expectativas sobre o saldo em conta-corrente e superávit fiscal, bem 
como as condições do mercado financeiro doméstico e internacional, e a conclusão 
apresentada foi que todas se mostraram importantes. 

 
Garcia e Lowenkron (2005) estudam mais a fundo o fenômeno de correlação 

positiva dos riscos primos (risco país e cambial, este último representado pelo forward 
premium) para um conjunto de 25 países e verificam que este se mostra comum a várias 
economias emergentes que compõem a amostra, mas não a todas. O estudo busca ainda, 
baseando-se no subconjunto de países onde o fenômeno é observado, identificar quais 
fatores seriam responsáveis pela correlação positiva. Eles apontam que a forte 
associação entre os dois riscos (que é bastante nociva ao país no caso de crises, pelo fato 
de os choques em ambos os riscos virem juntos e no mesmo sentido) só poderia existir 
por dois motivos: caso existisse um fator primordial por trás de ambas as séries, ou caso 
os movimentos de uma das séries afetasse a outra (ou seja, caso houvesse alguma 
relação de causalidade entre elas). 

 
A primeira hipótese a princípio seria descartada, visto que os fatores 

responsáveis pela dinâmica de cada uma das séries já foram amplamente estudados, e 
não são coincidentes. Os principais responsáveis pelos movimentos no risco país seriam 
as variáveis de solvência e liquidez (endividamento líquido e déficit fiscal), enquanto 
que os principais determinantes das variações do forward premium (risco cambial mais 
a expectativa de desvalorização) seriam as incertezas em relação ao Balanço de 
Pagamentos. A segunda hipótese parece fazer mais sentido, na medida em que diversos 
estudos indicam que choques no forward premium de certa forma causem choques no 
prêmio de risco país. Particularmente, os trabalhos desenvolvidos com base no 
argumento do “balance sheet effect” (descasamentos cambias nos balanços dos 
governos) tornam mais clara essa ligação. Quando uma parte significativa da dívida do 
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país está em moeda estrangeira, e suas receitas (sobretudo provenientes de tributos) 
estão em moeda local, há um descasamento de moeda no balanço desse país. 
Claramente, choques no cambio (e no forward premium) levariam a uma piora na parte 
fiscal, que por conseqüência afetaria a percepção de risco do país aumentando o prêmio 
de risco. Eichengreen, Hausmann e Panizza (2003) seguem essa linha ao apresentarem o 
fenômeno de “original sin” (ou “pecado original”), que consiste no fato de grande parte 
dos países (alguns em maior escala do que outros) não consegue se financiar 
externamente com títulos denominados na sua própria moeda, gerando portanto o 
descasamento de moedas no balanço do país (este ponto também será discutido mais 
adiante).  

 
Os autores concluem que dentre os países observados, os que apresentaram 

correlação positiva foram, além do Brasil, outros sete países emergentes (conforme já 
mencionado, não é um fenômeno que atinge todos os países emergentes). Em relação às 
causas para o fenômeno dos riscos conjuntos, foi visto que não eram nenhum dos 
fatores comumente estudados como determinantes individuais de cada risco (variáveis 
de balanço de pagamentos e solvência). Os resultados empíricos mostraram que os 
determinantes são: (1) o descasamento cambial, medido pela diferença entre a dívida 
externa e reservas, em percentual do PIB; e (2) o nível de aprofundamento financeiro, 
medido pelo crédito doméstico ao setor privado em relação ao PIB. Baseado nos 
resultados, infere-se que, dado o descasamento cambial dos governos, um aumento na 
expectativa de depreciação (ou no forward premium) teria impactos negativos na parte 
fiscal e com isso levaria a um aumento no prêmio de risco país. Este seria o canal de 
associação entre o risco cambial e o risco país. Com relação à variável de 
aprofundamento do mercado financeiro doméstico, essa estaria relacionada à falta de 
necessidade de financiamento externo dada a maior oferta de crédito interna. Isso faria 
com que os agentes não associassem o forward premium com o risco país. Por fim, eles 
sugerem ainda que o fenômeno dos riscos primos é uma das causas para altas taxas de 
juros e para uma maior volatilidade da mesma, na mesma linha das afirmações de 
Garcia e Didier (2001). 
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 Favero e Giavazzi (2004) analisam a dinâmica do spread do EMBI Brazil16 
(medida de risco país similar ao spread do C-Bond) e mostram a sua influência na 
eficácia do regime de metas de inflação, aliado ao regime de política fiscal vigente. Eles 
destacam a importância de se compreender quais variáveis determinam as mudanças no 
spread, dado o seu efeito direto no prêmio de risco cambial (por conta do impacto no 
fluxo de capitais e por conseqüência na taxa de câmbio) e no prêmio de maturidade dos 
títulos mais longos (pelo risco de default replicado para os títulos). Neste trabalho, eles 
identificam uma relação não-linear entre o spread do EMBI e o spread dos Corporate 
Bonds americanos (análogo ao spread dos Junk Bonds mencionado anteriormente, e 
utilizado como medida aversão ao risco), que varia de acordo com o estado da política 
fiscal interna. Mais precisamente, eles notam que quando o valor determinado para o 
superávit primário é grande o suficiente para manter a relação dívida / PIB constante, a 
sensibilidade do spread do EMBI a mudanças no spread dos Corporate Bonds é 
praticamente nula, mas quando há uma piora nos fundamentos fiscais, essa sensibilidade 
é amplificada.  
 

Essa relação faz com que a eficácia do regime de metas de inflação dependa 
ainda mais do regime de política fiscal, por conta do risco de a economia entrar no que 
eles chamam de “bad equilibrium”, descrito da seguinte forma: com a dívida pública 
indexada em grande parte à taxa Selic e ao Dólar (como em 2002), um aumento na taxa 
Selic leva a um aumento no serviço da dívida. Dado que o superávit primário já está 
definido e portanto permanece inalterado, o nível da dívida aumenta, e com isso 
também o spread do EMBI (a partir da relação mencionada anteriormente). O aumento 
do EMBI faz com que haja um novo acréscimo na dívida, tanto em função do aumento 
de rentabilidade exigida para os títulos soberanos externos, como por conta da 
depreciação do câmbio (que aumenta o valor dos títulos domésticos indexados ao 
Dólar). Essa depreciação, por sua vez, também afeta as expectativas de inflação, o que 
força o Banco Central a aumentar novamente a Selic (seguindo o regime de metas de 
inflação) e gera portanto um “círculo vicioso”. Segundo eles, dada a ineficácia do 
regime de metas de inflação neste caso (na presença do risco de default), isso poderia 
fazer com que o Banco Central perdesse o controle da inflação, levando o país a um 

                                                 
16 Emerging Market Bond Index Brazil, índice composto pelos títulos soberanos brasileiros em USD 
negociados no mercado externo, e calculado pelo Banco JP Morgan. 
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regime de “dominância fiscal” 17. Ajustes na política fiscal, contemplando a questão do 
risco de crédito, poderiam diminuir a vulnerabilidade da economia brasileira a choques 
internacionais, surtindo mais efeito no controle da inflação do que aumentos na taxa de 
juros doméstica (sendo que este último recurso, como apontado, acaba tendo um efeito 
contrário ao desejado). 
 

                                                 
17 Blanchard (2004) é um dos trabalhos que estudam o fenômeno de “dominância fiscal” no Brasil. Ele 
aponta que o regime de metas não funciona de acordo com o esperado quando o nível de endividamento é 
alto e parte da dívida é denominada em moeda estrangeira, como no caso brasileiro em 2002/2003. Ele 
indica ainda que, nesta situação, o instrumento ideal para combater a inflação seria a política fiscal, e não 
política monetária, dado que o aumento da taxa de juros poderia apresentar efeitos perversos. 
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3.2. CAUSAS PROVÁVEIS PARA AS ALTAS TAXAS E AUSÊNCIA DE 
CURVA DOMÉSTICA DE LONGO PRAZO 

 
Na seção anterior foi descrito como é possível, a partir da condição de não-

arbitragem internacional da paridade coberta dos juros, decompor a taxa doméstica em 
seus principais componentes, e foram feitas análises individuais (e conjuntas, no caso 
dos riscos primos) dos seus determinantes. Esse estudo se mostra importante para 
auxiliar a análise das causas para as altas taxas de juros no Brasil, bem como para a 
ausência de uma curva longa de juros, que será desenvolvida nesta seção. 
 

3.2.1. Causas prováveis para as altas taxas no Brasil 
 

Alguns dos trabalhos que procuram explicar as altas taxas de juros no Brasil 
citam principalmente nas seguintes causas: (1) o tamanho e composição da dívida 
pública federal que elevam o nível dos juros e contribuem, por exemplo, para o 
fenômeno de “dominância fiscal”; (2) choques de crises externas e internas que geraram 
sobressaltos nos juros; (3) excesso de conservadorismo por parte do Banco Central ao 
estabelecer a taxa Selic; (4) elevada incerteza jurisdicional e certo grau de 
inconversibilidade da moeda que impedem a queda dos juros; e (5) correlação positiva 
entre os riscos primos (risco país e risco cambial) que determinam o nível da taxa de 
juros. Todas, de alguma forma, são plausíveis para explicar o fenômeno dos juros altos. 
 
 Favero e Giavazzi (2002) argumentam que o tamanho da dívida pública 
brasileira e a conseqüente carga sobre o orçamento do governo para o pagamento do 
serviço são os principais determinantes dos altos juros. Eles mostram que os níveis de 
superávit primário não foram suficientes para estabilizar a relação dívida / PIB, e 
sugerem que a transição do “bad equilibrium” 18 para o “good equilibrium” seria obtida 
a partir de maiores esforços fiscais por parte do governo. Na mesma linha, Delfim e 
Giambiagi (2005) afirmam que a redução dos juros poderia ser produzida a partir da 
redução gradual da relação divida / PIB. Para tal, eles recomendaram que o governo 
passasse a adotar um superávit de 4.75% do PIB, com tendência decrescente. Eles ainda 
apontam que quando a relação divida / PIB se aproxima de 55-60%, o mercado 
financeiro sofre uma espécie de stress e passa a exigir taxas mais altas para financiar a 
                                                 
18 Vide seção 3.1.3 onde há uma explicação mais detalhada sobre o termo. 
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dívida pública19. Favero e Giavazzi (2002) também sugerem um aumento temporário no 
superávit primário para 7% do PIB, indicando que este deveria ser considerado como 
um “investimento” para permitir a redução nos juros. 
 
 Garcia (2004) aponta que as crises de liquidez internacionais ocorridas em 2001 
e 2002, causadas pela reversão no fluxo de capitais, atingiram a economia brasileira 
provocando altas nos preços e nos juros. Ele argumenta, baseado nos resultados do 
modelo de Caballero e Krishnamurty20, que durante as crises internacionais a 
quantidade de liquidez internacional agregada diminui provocando a recessão em países 
emergentes como o caso do Brasil (que dependem mais do fluxo de investimento 
externo). Com isso, ele afirma que as altas taxas de juros não são resultado de uma 
política monetária e irracional, pois caso o Banco Central tentasse reaquecer a economia 
em meio a uma crise de liquidez internacional, através da redução dos juros, isso 
implicaria em maior depreciação do câmbio visto que haveria uma maior saída de 
capital, o que por sua vez traria mais aumento na inflação (dada a conseqüente 
depreciação do câmbio). O correto neste caso seria aplicar uma política monetária mais 
restritiva para conter a deterioração dos preços. São sugeridas ainda algumas medidas 
para melhorar a vulnerabilidade à crises, e portanto permitir uma queda efetiva dos 
juros, como por exemplo: aumento da exportabilidade da economia, aprofundamento da 
integração com o mercado financeiro internacional, e aumento do esforço fiscal para 
diminuir as dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública. 
  
 A questão da reação do Banco Central às pressões inflacionárias, através do 
regime de metas de inflação, também é discutida por Favero e Giavazzi (2002) e 
Holland (2005). O último aponta um excesso de conservadorismo por parte do Banco 
Central ao estabelecer a taxa Selic. No estudo são feitas estimativas, a partir da função 
de reação do Bacen, para o coeficiente relativo à taxa de inflação (mede a sensibilidade, 
ou reação, a pressões inflacionárias), utilizando para isso dados no período de 
Julho/1999 a Janeiro/2005 e observa-se que o coeficiente se mostra muito acima dos 
valores estimados para outros países. Ele nota que até certo ponto este resultado é 
                                                 
19 De certa forma, essa observação está relacionada com os testes empíricos feitos por Favero e Giavazzi 
(2004), onde eles identificaram que pioras nos fundamentos fiscais amplificam a sensibilidade do spread 
do EMBI (medida de risco país) às variações no nível de aversão ao risco internacional (representado pelo 
spread dos Corporate Bonds americanos). 
20 A principal característica do modelo CK é que o investimento doméstico depende da liquidez 
internacional agregada da economia, que durante crises, é um fator limitante. 
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justificado por conta da necessidade de obter credibilidade junto aos mercados para 
compensar a falta de independência da instituição no Brasil, mas considera que isso já 
vem sendo feito desde que foi implementado o regime de metas de inflação (1999) e 
que portanto já seria o momento de diminuir o conservadorismo e testar a credibilidade 
obtida ao longo dos anos. Favero e Giavazzi (2002) apontam o sucesso do atual regime, 
porém também identificam como uma das causas dos altos juros o excesso de 
conservadorismo necessário a bancos centrais não independentes para ganhar 
credibilidade junto aos mercados. Eles indicam, como uma das medidas para redução 
dos juros, a aprovação do projeto de emenda constitucional pelo Congresso que dá 
independência ao Banco Central. 
 
 Arida, Bacha e Lara-Resende (2004), numa abordagem bastante inovadora, 
argumentam que o alto patamar das taxas de juros, bem como a ausência de um 
mercado de crédito doméstico de longo prazo, seriam explicados por distorções 
oriundas do quadro institucional brasileiro. Eles identificaram uma forma de risco, não 
discutida anteriormente na literatura econômica, que estaria relacionada com as 
incertezas associadas ao estabelecimento de contratos sob jurisdição brasileira. Este 
risco foi denominado “incerteza jurisdicional”, e é apontado por eles como uma das 
principais causas para a persistência das altas taxas de juros no Brasil. 
 

Segundo eles, a incerteza jurisdicional reflete um viés anticredor, difícil de 
quantificar, manifestando-se no risco dos “atos do Príncipe” mudando o valor dos 
contratos financeiros durante a sua vigência ou no momento da sua cobrança, ou ainda 
no risco de decisões das Cortes desfavoráveis ao credor, até mesmo por sua demora. 
Como a incerteza jurisdicional é difícil de ser quantificada, especialmente para prazos 
mais longos, ela não pode ser compensada por um prêmio de risco. 
 

Para dar suporte ao argumento, eles citam como exemplo o fato de não existir 
uma curva doméstica de juros de longo prazo no Brasil, enquanto que se observa um 
mercado razoável de dívida externa longa brasileira, tanto privada como soberana. De 
acordo com eles, este seria um sinal claro de um risco associado exclusivamente à 
jurisdição brasileira. Os autores argumentam ainda que o que torna as taxas reais de 
juros especialmente elevadas no Brasil, em relação aos demais países com instituições 
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igualmente ruins ou piores, é o certo grau de inconversibilidade da moeda, somada à 
questão da incerteza jurisdicional. 

 
Gonçalves, Holland e Spacov (2005) testam os argumentos apresentados por 

Arida, Bacha e Lara-Resende (2004), usando dados em painel para uma amostra de 50 
países de 1996 a 2002, e verificam se a incerteza jurisdicional e a inconversibilidade da 
moeda explicam as taxas de juros. A amostra contempla tanto economias emergentes 
como países da OECD21, e de acordo com os autores não foi possível observar a 
importância da incerteza jurisdicional e da inconversibilidade da moeda, mesmo quando 
associadas, para explicar os diferentes níveis de taxas de juros entre as diferentes 
economias analisadas. Eles ainda afirmam que é clara a fraqueza institucional do Brasil 
quando comparado aos demais países, entretanto economias com piores instituições não 
necessariamente apresentaram taxas de juros mais elevadas do que o Brasil. Uma das 
hipóteses apontadas por Gonçalves, Holland e Spacov (2005) para o resultado é o 
problema de omissão de variáveis, principalmente de ordem monetária e fiscal, ou seja, 
países com elevada incerteza jurisdicional (e baixa conversibilidade) poderiam 
apresentar altas taxas de juros não por conta do efeito direto desse risco, mas 
principalmente pelo fato de que geralmente ele também está diretamente associado com 
políticas monetárias frágeis (ou bancos centrais mais tolerantes a taxas de inflação 
elevadas). 
 

3.2.2. Ausência de curva doméstica de longo prazo no Brasil 
 
Conforme citado na última seção, uma das causas para a ausência de uma curva 

de juros de longo prazo no Brasil seria o fenômeno de incerteza jurisdicional, apontado 
por Arida, Bacha e Lara-Resende (2004), e que também implica em maiores taxas de 
juros. Portanto, parece haver uma relação direta entre as altas taxas de juros e a 
inexistência de uma curva doméstica de juros. 

 
Eichengreen, Hausmann e Panizza (2002) definem o termo conhecido como 

“original sin” (ou “pecado original”), citado anteriormente, como sendo uma situação 
onde o país não consegue utilizar a sua própria moeda para se financiar externamente 
                                                 
21 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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(com títulos denominados em moeda local, por exemplo), e este seria mais precisamente 
denominado como “pecado original internacional”. Eles enfatizam que a 
impossibilidade de um país contrair empréstimos de longo prazo na sua própria moeda e 
no mercado doméstico também configura um exemplo de pecado original, e neste caso 
trata-se do “pecado original doméstico”. Este tipo de fenômeno, de acordo com Garcia e 
Lowenkon (2005), está fortemente associado à ocorrência de correlação positiva entre o 
risco cambial e o risco país (riscos primos), o que conforme mencionado seria uma das 
prováveis causas para as altas taxas de juros. A partir daí podemos, portanto, estabelecer 
a relação entre os altos juros e a ausência de uma curva de longo prazo doméstica. 

 
Garcia e Salomão (2006) fazem a análise de experiências bem-sucedidas de 

alongamento da dívida pública no México, Israel e Polônia, e procuram identificar os 
pontos a serem melhorados no Brasil. Os autores citam que o alongamento da dívida 
não pode ser visto de forma isolada, e sim a partir de uma abordagem que leve em 
consideração o risco sistêmico (não diversificável) embutido nos títulos, ou seja, o risco 
de crédito e o risco de mercado (risco de preço). 

 
Eles apontam as características comuns aos três países, e que segundo eles 

contribuíram para o alongamento da dívida pública. São elas: (1) aplicação de ajuste 
fiscal para redução da relação dívida / PIB; (2) implementação do regime de metas de 
inflação, tendo reduzido fortemente a inflação; (3) redução da dívida indexada à moeda 
estrangeira feita em paralelo ao alongamento dos títulos domésticos; (4) aumento da 
parcela pré-fixada da dívida, o que reflete a queda do risco sistêmico. O que se pode 
observar a partir dos pontos citados é que as autoridades brasileiras estão 
implementando as medidas acima, o que, portanto, permitiria em breve um alongamento 
da dívida doméstica. Entretanto, os autores assinalam que a maior incompatibilidade 
está no nível atual da taxa Selic, que embute um razoável risco sistêmico. Para que o 
risco seja reduzido, segundo eles, seria necessário, dentre outras coisas, o fortalecimento 
das instituições brasileiras.   

 
Eles citam ainda a importância de se formar uma base de investidores 

diversificada, principalmente os investidores institucionais estrangeiros, para que seja 
feito o alongamento da dívida, uma vez que tais investidores têm mais apetite ao risco 
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sistêmico, dado que estão investindo de fora do país (tendo eles também o benefício da 
diversificação).  

 
Por fim, eles sugerem que a transição entre a parcela de títulos indexados à taxa 

Selic para os títulos nominais de mais longo prazo seja feita através dos títulos 
indexados à inflação, e preferencialmente ao IPCA. 
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4. ANÁLISE DAS CURVAS SOBERANAS DE JUROS NOMINAIS – 
DOMÉSTICA E EXTERNA 
 

Conforme demonstrado ao longo das seções anteriores, a gestão da dívida 
pública federal, como parte integrante da implementação da política fiscal, tem papel 
fundamental na eficácia da política monetária, bem como na redução da vulnerabilidade 
do país a crises internacionais de liquidez, contribuindo sobremaneira para a redução 
dos juros. O objetivo deste capítulo é mostrar a evolução da composição da dívida 
mobiliária federal ao longo do passado recente, dando ênfase aos títulos pré-fixados de 
longa maturidade (emitidos tanto no mercado doméstico como no mercado externo), 
visto que estes têm uma importância particular na determinação dos níveis dos juros, 
como será detalhado. O outro ponto a ser destacado neste capítulo é o diferencial 
existente entre as duas curvas soberanas de juros nominais – a curva local e a externa. É 
feita uma análise da evolução deste diferencial, bem como dos possíveis fatores que o 
determinam. 
 

4.1. EVOLUCAO DA DÍVIDA PUBLICA FEDERAL E DA CURVA DE JUROS 
NOMINAIS 

 
Após a crise de confiança instaurada durante o período eleitoral de 2002, com as 

dúvidas do mercado financeiro acerca das futuras ações do então candidato Luiz Inácio 
Lula da Silva, ficaram claras as deficiências e o grau de vulnerabilidade ao qual a 
economia brasileira estava submetida. Muitos avanços foram observados desde então, 
tanto no que diz respeito à composição da dívida (com a redução da parcela indexada à 
taxa Selic e ao Dólar – vide gráfico 4), como através da emissão de novos títulos, com 
destaque para os títulos pré-fixados de longo prazo (NTN-Fs) em 2003, com 
pagamentos de cupons semestrais (similares aos Treasury Bonds americanos), e em 
seguida em 2005 com a emissão do primeiro Global brasileiro denominado em Reais, 
com vencimento em 2016. 
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Gráfico 4 - Evolução da Composição da Dívida Pública Federal (% )
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A emissão do Global 2016 foi considerada uma mudança de paradigma, na 

medida em que era algo imprevisto há alguns anos, e só foi possível por conta das 
melhoras apresentadas nos indicadores macroeconômicos. Em seguida foram feitas 
outras duas emissões, com algumas reaberturas, dos Globals em Reais para vencimento 
em 2022 e 2028 (este último passou a ser o título pré-fixado em Reais de maior 
maturidade emitido pelo Tesouro), totalizando até o presente momento um montante 
aproximado de 10 bilhões de Reais em captações. Na tabela abaixo (quadro 2) é 
mostrado o cronograma de emissões dos Globals em Reais. 
 

Data Data Volume Cupom
Emissão Vencimento (BRL) % ano

Global BRL 2016 19.09.2005 05.01.2016 3,400,000,000 12.50% semestral
Global BRL 2022 06.09.2006 05.01.2022 1,600,000,000 12.50% semestral
Global BRL 2022 (Reabertura) 05.10.2006 05.01.2022 650,000,000 12.50% semestral
Global BRL 2022 (Reabertura 2) 04.12.2006 05.01.2022 750,000,000 12.50% semestral
Global BRL 2028 07.02.2007 10.01.2028 1,500,000,000 10.25% semestral
Global BRL 2028 (Reabertura) 20.03.2007 10.01.2028 750,000,000 10.25% semestral
Global BRL 2028 (Reabertura 2) 10.05.2007 10.01.2028 787,500,000 10.25% semestral
Global BRL 2028 (Reabertura 3) 19.06.2007 10.01.2028 750,000,000 10.25% semestral

Total 10,187,500,000

Título Freqüência

Quadro 2 - Emissões do Tesouro Nacional - Globals  denominados em BRL (Fonte: STN)  
 

O aumento da dívida pré-fixada, sobretudo se vier acompanhado do 
alongamento dos títulos, é capaz de promover a redução do risco da dívida e trazer 
ganhos para a operacionalização da política monetária. Os títulos indexados à inflação, 
por outro lado, trazem benefícios por serem altamente correlacionados com a evolução 
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do PIB, ou seja, a partir do crescimento do PIB, há naturalmente um aumento das 
receitas do governo com tributos, o que contribui para o pagamento do serviço da 
dívida. O mesmo já não acontece com os títulos indexados à taxa Selic22, por exemplo, 
pois o aumento dos juros (que eleva a remuneração dos títulos, e, portanto, gera maior 
despesa do governo com o serviço da dívida) vem acompanhado de perda de 
arrecadação por parte do governo em função do desaquecimento da economia. 
 
 Podemos observar, a partir do gráfico 5, que vem havendo um esforço constante 
por parte do Tesouro Nacional (STN) para aumentar a participação tanto dos títulos pré-
fixados como dos títulos indexados à inflação na dívida, onde em 2002 estava em 15%  
e passou para 63% em 2008, o que colaborou para o aumento da duração média total (de 
10 meses em 2002  para 23 meses em 2008) e por conseqüência, reduziu o risco da 
dívida. Obviamente, esta ação não depende tão somente dos esforços do Tesouro através 
da colocação de uma parcela maior de títulos pré-fixados, pois, conforme apontado na 
seção 3.2.2, algumas medidas devem ser tomadas para permitir que o mercado aceite as 
mudanças, tais com o fortalecimento das instituições brasileiras e a redução do tamanho 
da dívida (relação dívida / PIB). 

Gráfico 5 - Evolução da Participação da Dívida Pré + Inflação e Duração Média
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22 Vale mencionar que num cenário de alta temporária dos juros (para conter surtos inflacionários), este 
tipo de emissão pode parecer mais atrativo para o Tesouro do que os títulos pré-fixados, dado que os 
custos de rolagem seriam menores (assumindo que as taxas cairiam logo após o ciclo de aperto 
monetário), além da dificuldade natural de se colocar títulos pré-fixados num ambiente com perspectiva 
de alta dos juros. No entanto, os benefícios de se manter uma parcela maior da dívida pré-fixada são 
muito maiores e de mais longo prazo. 
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O gráfico 6 mostra a evolução da curva de títulos soberanos pré-fixados, fazendo 
a comparação da curva de LTNs de janeiro 2002 com a curva atual (composta também 
pelas NTN-Fs). Notamos que, além do nível dos juros estar bem abaixo de 2002, a 
curva atual apresenta uma variedade maior de títulos, e com prazos mais longos. 

 
Gráfico 6 - Evolução da Curva de Juros Nominais - Jan-2002 e Maio-2008
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4.2. CURVA DE JUROS LOCAL X EXTERNA – CAUSAS PROVÁVEIS PARA 

O DIFERENCIAL DE PRAZO E RENDIMENTO 
 

A importância de se desenvolver a curva de títulos pré-fixados é notória, dada a 
sua influência fundamental na melhora do pecado original brasileiro e também na 
redução dos riscos primos (os quais, como foi mostrado, seriam algumas das causas 
prováveis para o alto nível da taxa de juros nominal), dentre outros benefícios já 
apontados. Um dos meios para se implementar tal medida seria através da troca de 
dívida pós-fixada em Selic, por exemplo, pela a emissão de dívida pré-fixada longa por 
meio das NTN-Fs e dos Globals em Reais. Este último seria ainda mais atrativo por 
conta dos benefícios com a diversificação da base de investidores, pela maior 
viabilidade de alongamento dos títulos e pelo menor custo em relação às emissões 
locais. São justamente essas diferenças entre a curva de juros nominais local e a curva 
offshore que pretendemos mostrar, bem como sugerir prováveis as causas. Os títulos 
que compõe cada uma das curvas – NTN-Fs no caso da curva doméstica, e os Globals 
em Reais para a curva offshore – expõem o investidor a fatores de risco a princípio 
similares. Ambos são expostos às incertezas inerentes à taxa de juros nominais em 
Reais, bem como ao risco de crédito atribuído ao governo brasileiro. No entanto, como 
veremos, existem diferenças tanto de ordem quantitativa, como de ordem qualitativa. 
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Gráfico 7 - Curva de Juros Nominais (em Reais) - Doméstica x Externa (21-Maio-2008)
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 No gráfico 7 são mostrados os diferenciais existentes hoje entre a curva de 
doméstica de juros nominais, composta pelas LTNs e NTN-Fs, e a curva externa, 
composta pelos Globals em Reais. O diferencial de rendimento, de acordo com a 
análise, encontra-se atualmente na casa dos 200 basis-points (ou 2%), e o diferencial de 
prazo (ou duration) está em aproximadamente 5 anos (ao considerarmos o volume de 
emissão para cada vencimento). No gráfico 8 a seguir é mostrada a evolução do 
diferencial de prazo no período de 2005 a 2008: 
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Pode-se observar em maior detalhe pelo gráfico 9 que, embora tenha havido 
aumento na maturidade média dos títulos emitidos no mercado local (de 1 ano para 2 
anos no período de outubro de 2005 a março de 2008), houve também aumento da 
maturidade média dos títulos externos (de 5,5 anos para 7 anos), o que contribuiu para 
acentuar o diferencial de prazo entre os dois mercados. 

 
O diferencial de rendimento tem apresentado alguma volatilidade ao longo do 

tempo, mas observa-se que é mantido um nível mínimo de 120 basis-points, o que 
parece indicar um piso para tal medida23. Como mencionado, as causas prováveis para 
esse diferencial seriam tanto de ordem quantitativa, como a incidência de custos 
adicionais (tributos, por exemplo) no Brasil ou mesmo riscos relacionados ao fato dos 
instrumentos não serem exatamente idênticos em termos operacionais, como também de 
ordem qualitativa, pelo fato de os títulos serem negociados em jurisdições diferentes, e, 
portanto, estarem submetidos às instituições de cada local.  

 
                                                 
23 Esse é um dos motivos pelo qual o mercado não tenta “arbitrar” o diferencial, ou seja, vender o título 
mais caro (Global) e comprar o mais barato (NTN-F) apostando na convergência de ambos os 
rendimentos. Detalhando a operação de arbitragem, atualmente um investidor estrangeiro poderia fazer o 
aluguel do Global no mercado externo através de um banco de investimentos a um custo de 0,20% de taxa 
a.a., vender o título a mercado (operação conhecida como short sale), internar no brasil os dólares 
recebidos com a venda através de uma operação de câmbio, vendendo dólares e comprando reais, e com 
os reais em caixa, faria a compra do título público local pré-fixado (NTN-F). Com a internação, o 
investidor teria que pagar 1,5% de IOF, mas estaria isento de imposto de renda. Esse custo poderia ser 
compensado com o diferencial de taxa observado atualmente (em torno de 2% a.a. para os títulos com 
duração de 5 anos). 
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Adicionalmente, embora não seja o foco principal do estudo, no gráfico 10 é 
mostrada a comparação entre a curva de cupom cambial e a curva de Globals em 
dólares, onde também podemos observar o diferencial de retorno e de prazo entre os 
dois mercados (doméstico e externo). 

 

 
 
Os fatores qualitativos mencionados dizem respeito essencialmente às diferenças 

observadas entre as instituições brasileiras e externas. Esse é o principal argumento 
apresentado por Arida, Bacha e Lara-Resende (2004) para tentar explicar as altas taxas 
de juros no Brasil e a ausência de um mercado doméstico de crédito de longo prazo, o 
que eles chamaram de “incerteza jurisdicional”. Conforme veremos, existem alguns 
fatores quantitativos que explicam uma parte do diferencial entre as curvas, mas não 
explicam, por exemplo, a diferença de maturidade entre os títulos. Esta parece estar 
relacionada a questões institucionais. Tomando como exemplo a última emissão 
realizada para a reabertura do Global 2028 (título mais longo da curva offshore) em 
Junho de 2007, observamos que a demanda para tal título atingiu o dobro do valor 
pretendido pelo Tesouro (R$ 1.5 bilhões demandados contra R$ 750 milhões emitidos). 
Por outro lado, a exemplo de emissões de NTN-F realizadas nesta mesma época, o 
Tesouro foi obrigado a reduzir a oferta dada a pouca demanda por este tipo de título 
(pré-fixados longos), a principio similares aos Globals e com prazos ainda mais curtos. 
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 Detalhando os principais fatores quantitativos (ou diretamente mensuráveis), 
citamos os seguintes: 
 

i) no Brasil, há a incidência de IOF (Imposto sobre Operações 
Financeiras) de 1.5% nas operações de câmbio (internação dos Reais) para 
compra das NTN-Fs no mercado doméstico. Para os Globals, assumindo que a 
transação poderia ser realizada em paraísos fiscais, a princípio não haveria a 
incidência de impostos; 

 
ii) as operações com as NTN-F são liquidadas em Reais no mercado 

doméstico, enquanto que os Globals são liquidados em Dólares no mercado 
externo. Poderia haver portanto um prêmio de risco de conversibilidade 
embutido na taxa da NTN-F, que não existiria na taxa dos Globals; 

 
 Em relação ao primeiro item, atualmente os investidores estrangeiros estão 
sujeitos somente à cobrança de IOF, cuja alíquota representa 1,5% e incide sobre o valor 
total internado para compra de títulos públicos. No passado, também já tivemos a 
cobrança de IR (Imposto de Renda) e CPMF (Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira) para investidores estrangeiros, onde no primeiro caso (IR) 
eles foram isentos da cobrança para aplicação em renda fixa a partir de Fevereiro de 
2006, e no segundo caso (CPMF), o imposto foi extinto a partir de Janeiro de 2008. 
 
 O ponto citado no item seguinte considera a diferença em relação à liquidação 
das duas operações, visto que as NTN-Fs são liquidadas no Brasil, logo em Reais, e os 
Globals, apesar de serem calculados em Reais, liquidam em Dólares no exterior. Há 
portanto um risco de conversibilidade a ser considerado, dado que o investidor 
estrangeiro, ao optar por comprar o título no Brasil, teria que internar Dólares para 
comprar os Reais referentes ao valor do título, e manter dinheiro no Brasil até a venda 
do título. Ele estaria, com isso, sujeito ao risco de não poder converter de volta os Reais, 
obtidos da venda do título, em Dólares, para transferência dos recursos para o exterior, 
por conta da possível imposição de restrições à livre movimentação de capitais.  
  

Com o objetivo de mensurarmos o risco de conversibilidade (que também se 
reflete em outros instrumentos), utilizamos a mesma metodologia adotada por Garcia e 
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Didier (2001), no qual a medida é extraída a partir da diferença entre a depreciação 
implícita nos contratos de NDF (Non-Deliverable Forwards) de Reais negociados em 
NY, e a depreciação implícita nos contratos Futuros de Dólar negociados na BM&F. O 
resultado é mostrado no gráfico 11 abaixo. 

 

 
Podemos observar, a partir da média, que o risco de conversibilidade gira em 

torno de 0.20% (de taxa ano), ou seja, atualmente esse risco tem pouca relevância24. 
 

Uma outra questão importante a ser considerada diz respeito aos demais riscos 
que estariam embutidos em cada uma das curvas. A partir da seção anterior, é possível 
enumerar tais riscos e verificar que eles se aplicam a ambos os instrumentos (NTN-F e 
Globals), o que, portanto, não deveria configurar uma causa para o diferencial: 

 
(1) o risco cambial (ou mesmo o forward premium) é um componente 

comum aos dois instrumentos, visto que ele não depende da questão da diferença 
de localidade, e sim da expectativa de desvalorização embutida nas taxas de 
juros em Reais (objeto comum aos dois instrumentos); 

 

                                                 
24 Conforme citado por Garcia e Didier (2001), no passado esse risco já teve maior importância. 
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(2) o risco país25 também seria um fator de risco embutido em ambas as 
curvas, dado que ele reflete basicamente o risco de crédito do país, e que neste 
caso é o mesmo26 para os dois títulos. 

 Outro ponto que vale destacar é a liquidez observada no mercado secundário dos 
títulos externos (Globals). Por conta do tamanho das emissões (3.5 bilhões de Reais em 
média para cada emissão), a liquidez dos títulos, medida pelo volume diário negociado, 
é razoavelmente menor quando comparada aos títulos locais (NTN-Fs).   
 

A questão é que a falta de liquidez provavelmente aplicaria aos Globals um fator 
de “prêmio de liquidez” adicional, e que tornaria as taxas dos títulos externos maiores 
do que as taxas dos títulos domésticos. O que se observa é uma taxa menor para os 
Globals em relação as NTN-Fs, portanto a liquidez não parece ter influência no nível do 
diferencial, ou caso tenha, era de se esperar um diferencial ainda maior ao 
desconsideramos o “prêmio de liquidez” do valor da taxa. 

 
Abaixo é mostrado o gráfico 12 com a evolução das taxas de rendimento da 

NTN-F 2017 e do Global 2016, desde janeiro de 2007. Observa-se que o diferencial 
aparentemente é constante ao longo do tempo, apesar de neste período termos tido 
algumas mudanças relevantes, sobretudo no que diz respeito à tributação de investidores 
estrangeiros no Brasil. Conforme mencionado, a diferença nos custos (de transação e 
tributos) seria um dos fatores que contribuiriam para a existência do diferencial. 
 

                                                 
25 Vale citar que, neste caso, já é desconsiderado o componente de conversibilidade da medida de “risco 
país” (que também pode ser levado em conta quando a medida é feita a partir do Diferencial da Paridade 
Coberta), visto que este foi tratado em separado. 
26 Estamos assumindo que não há diferenciação de senioridade entre a dívida interna e a externa, o que é 
uma premissa bastante razoável dados os níveis de risco observados no período da análise. 
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Uma análise mais detalhada da evolução do diferencial pode ser feita a partir do 
gráfico 13, onde nota-se uma volatilidade razoável desse valor ao longo do período, 
com uma média de aproximadamente 200 bps (coincidente com o valor atual), um 
desvio padrão de 30 bps e um mínimo de 120 bps. Em relação à dinâmica da série, as 
maiores mudanças estão relacionadas com períodos de mudanças na legislação tributária 
para os investidores estrangeiros, como por exemplo a redução observada um pouco 
antes do fim da CPMF, em novembro de 2007. Há um movimento claro de diminuição 
do diferencial por conta da abertura de taxas dos títulos externos, gerada pela a venda 
dos Globals para aplicação dos recursos no mercado interno, em NTN-Fs. Esse 
movimento implicou no menor valor observado para o diferencial (de 120 bps). Logo 
em seguida, esse diferencial voltou para os níveis de 250 bps, com os rumores sobre a 
taxação dos investidores estrangeiros através do aumento do IOF, mas retornou outra 
vez para os níveis de 200-150 bps. Com a confirmação do IOF (de 1.5%) em março de 
2008, houve novamente um aumento brusco para 250 bps, e acabou voltando para os 
níveis atuais (200 bps). Como foi citado, existe também a questão da falta de liquidez 
dos títulos externos, que pode tornar os preços dos Globals mais descontínuos, gerando 
bastante volatilidade no valor do diferencial. De qualquer forma, observamos que o 
valor gira em torno da média de 200 bps. 
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 A comparação da evolução do diferencial com a série de câmbio Spot (Dólar x 
Real) também produz resultados interessantes. O gráfico 14 abaixo mostra essa relação, 
que indica movimentos conjuntos em alguns períodos. Nota-se pelo gráfico que a 
correlação entre as duas séries aumentou quando houve uma forte depreciação do Real 
(em Agosto de 2007). Isso pode ser explicado pois, em alguns casos onde o investidor 
estrangeiro deseja “comprar” o Real (como por exemplo após um movimento súbito de 
depreciação, onde existe a expectativa de apreciação no curto / médio prazo), ele 
negocia o câmbio Dólar x Real através da compra dos Globals, dada a facilidade 
operacional desse instrumento em relação ao mecanismo tradicional (internação dos 
Dólares no Brasil, por exemplo). Esse movimento de compra dos títulos provoca a 
queda das taxas dos Globals, enquanto que a própria depreciação da moeda faz com que 
as taxas domésticas das NTN-Fs aumentem (por conta do aumento do forward 
premium). Na verdade, a depreciação em si também acaba afetando as taxas dos 
Globals, entretanto o movimento de compra dos títulos parece superar esse efeito da 
depreciação cambial. 
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 Em resumo, podemos concluir que diversos fatores influenciam na dinâmica do 
diferencial entre as curvas doméstica e externa de títulos soberanos, no entanto esta se 
mantém com um valor médio de 200 bps. Atualmente, uma parte desse diferencial é 
explicada pela incidência de imposto (IOF de 1.5%) no mercado local, e uma outra parte 
(0.20%) diz respeito ao risco de conversibilidade. A parte restante parece advir de 
fatores institucionais, e sobretudo o diferencial de prazo observado entre as duas curvas.  
 

Vale observar que no passado bem recente, entre Janeiro e Março de 2008, não 
houve cobrança de impostos para investidores estrangeiros no Brasil, pois a CPMF 
havia sido extinta e a alíquota de 1.5% IOF ainda não estava sendo cobrada (somente a 
partir de 17 de Março de 2008 ela entrou em vigor). Mesmo assim, nota-se que o 
diferencial ficou entre 250 e 150 bps, o que sugere que algum fator de risco adicional 
ficou mais visível nessa época, dado que não havia a incidência direta de nenhum 
imposto e o risco de conversibilidade estava muito baixo, próximo do patamar atual (20 
bps). Como foi apontado, a dinâmica do diferencial é dada por vários fatores, contudo 
observa-se que o valor não ficou abaixo de 150 bps em nenhum momento do período 
citado. Talvez nesse ponto do tempo tenha ficado evidente a incidência de um risco 
ligado exclusivamente às instituições brasileiras. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O trabalho iniciou fazendo uma breve retrospectiva sobre as mudanças ocorridas 
no cenário macroeconômico brasileiro nos últimos anos, tanto no que diz respeito aos 
juros, como também em relação ao câmbio e à inflação, com o objetivo de 
contextualizar o quadro econômico atual do país, e sua evolução no passado recente. 

 
Em seguida foi feita uma revisão da literatura acerca dos fatores determinantes 

das taxas de juros brasileira, tais como o risco cambial e o risco país, e mais adiante foi 
feita uma análise sobre as principais teorias que buscam explicar as causas para as altas 
taxas de juros brasileiras, e para a ausência de uma curva de juros doméstica de longo 
prazo. Foi mostrado que ambos os fenômenos – dos altos juros brasileiros e da 
inexistência de um mercado juros de longo prazo – estão diretamente relacionados. 

 
Por fim, o estudo fez uma análise da evolução da dívida mobiliária federal, com 

ênfase na parcela da dívida pré-fixada, que apresenta maior importância dada a sua 
influência na eficácia da política monetária e na redução do risco da dívida. Foram 
mostradas as curvas soberanas de juros nominais (pré-fixada) – no mercado doméstico e 
externo – onde destacou-se o fenômeno do diferencial de prazo e rendimento existente 
hoje entre as curvas local e offshore. Concluiu-se que as possíveis causas para o 
diferencial de rendimento são os fatores quantitativos relacionados tanto aos custos de 
investimento no Brasil, como ao risco de conversibilidade, que contribuem para 
aumentar as taxas exigidas para os títulos locais, bem como fatores qualitativos, como 
piores instituições no Brasil. A diferença de maturidade entre os títulos também parece 
advir de questões institucionais, o que reafirma de certo modo a teoria de “incerteza 
jurisdicional” para explicar este fenômeno. Recomenda-se que sejam feitos estudos 
adicionais no futuro com o intuito de examinar novamente as razões para este 
diferencial, visto que, com o possível desenvolvimento do mercado de Globals em 
Reais, ter-se-á disponível um histórico mais extenso e completo para avaliação das suas 
causas. 
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