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RESUMO 
 
 
Este trabalho investiga a determinação do prêmio pelo risco cambial em moedas da América 

Latina no período de janeiro de 2002 a julho de 2008. Utilizando a metodologia de Fama 

(1984) foi feito um estudo comparativo entre moedas de dez países desenvolvidos e moedas 

de seis países da América Latina. Apesar de em ambos os casos a taxa futura de câmbio ser 

um estimador viesado da taxa de câmbio a vista no futuro, o viés das moedas latino 

americanas é menor e na direção “esperada”. Este trabalho também sugere uma nova visão 

para o chamado Cousin Risks, a correlação entre o prêmio pelo risco cambial e o risco país, 

através do CAPM. Isto implica que para diminuir os riscos, os países latino-americanos 

devem buscar políticas que diminuam sua covariância em relação ao portfólio global ao invés 

de se aterem exclusivamente aos indicadores econômicos. 



   

 

ABSTRACT 
 

 

This paper investigates the foreign exchange risk premium in Latin America currencies in the 

period from January 2002 to July 2008. A comparative study was made between the 

currencies of ten developed countries and six Latin American countries utilizing Fama’s 

(1984) methodology. In both cases the future exchange rate is a biased predictor of the spot 

rate in the future, even though the bias in Latin American currencies is less severe and in the 

“expected” direction. This paper also suggests a new point of view for the Cousin Risks, the 

correlation between country and foreign currency risk, through the CAPM. This implies that 

in order to reduce these risks, Latin American countries must seek for policies that decrease 

their covariance to the global portfolio rather than relying exclusively on economic indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos com o crescimento mundial acima da média e taxas de juros baixas, 

observa-se uma grande melhora nos indicadores econômicos na maioria dos países. A região 

da America Latina, em especial, se beneficiou muito dessa melhora pois vários países 

deixaram o grupo de países de alto risco de crédito e passando para o seleto grupo dos países 

chamados Investment Grade.  

 

Essa melhora significativa na qualidade do crédito dos países latino-americanos deveria levar 

seu risco cambial e seu risco país ao mesmo nível dos outros países com grau de risco 

Investment Grade. O que vemos, entretanto é que, apesar da melhora no grau de risco desses 

países, o prêmio de risco pago por eles não teve alterações significativas nesse período. 

 

O principal objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura sobre o prêmio pelo risco 

cambial e, utilizando o modelo de Fama (1984), rodar um modelo de análise comparativa do 

prêmio pelo risco cambial entre países latino-americanos e países desenvolvidos. Outro 

objetivo do trabalho é revisar a recente literatura acerca da correlação entre o risco cambial e 

o risco país, o fenômeno chamado Cousin Risks, e propor um novo enfoque nos determinantes 

desses riscos. 

 

Este trabalho divide-se em cinco seções, sendo a primeira esta introdução. Na segunda seção é 

feita uma revisão da literatura do risco cambial, doravante denominado Forward Premium. 

Apesar da vasta literatura existente sobre o assunto, as conclusões ainda estão longe de atingir 

o ideal.  

 

Entre as várias explicações existentes, este trabalho se desenvolve utilizando a teoria do 

prêmio pelo risco cambial. Mais especificamente, na terceira seção é feita uma análise 

comparativa entre moedas de países da América Latina com países desenvolvidos utilizando 

como arcabouço o modelo desenvolvido por Fama (1984). 

 

Na quarta seção é sugerido um novo enfoque ao Cousin Risks. A literatura sobre esse 

fenômeno é bastante recente mas já existem alguns estudos focados no Brasil. O que se nota 

nesses estudos é a tentativa de explicar a determinação conjunta desses riscos por meio de 
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indicadores econômicos. O que este trabalho propõe nesta seção é tentar compreender este 

fenômeno através do Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sob este prisma, somente as 

melhorias que diminuem a covariância dos países com o portfólio global trazem uma real 

diminuição dos riscos cambial e país. 

 

A quinta e última parte conclui o trabalho com uma breve discussão de seus achados e 

implicações para política econômica, bem como sugestões de aprofundamento no estudo do 

Cousin Risks. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Muitos estudos empíricos foram feitos testando a hipótese da taxa futura de câmbio ser um 

bom previsor da taxa de câmbio a vista no futuro. A grande maioria desses estudos conclui 

que a taxa futura tem pouco ou nenhum poder de previsão. Várias explicações foram dadas 

para este fenômeno como ineficiência do mercado, aprendizagem, o problema do peso e 

comportamento irracional, entre outras. 

 

A explicação de maior aceitação no mundo acadêmico de hoje é a existência de um prêmio 

pelo risco cambial nos mercados de câmbio. A justificativa da existência desse prêmio se dá 

pela proteção (Hedge) que a moeda estrangeira garante aos portfólios domésticos.  

 

Quando uma economia está em dificuldades, o fluxo de capitais tende a ser negativo 

aumentando a demanda pela moeda estrangeira. Com a demanda maior que a oferta, a 

quantidade de unidades de moeda local necessária para se comprar uma unidade de moeda 

estrangeira sobe. Isso gera uma correlação positiva do valor da moeda estrangeira medida em 

unidades de moeda doméstica com o risco agregado da economia do país. 

 

Em economias em desenvolvimento, esse risco é sempre relevante. Infelizmente, não se pode 

medir diretamente o prêmio pelo risco cambial existente entre o preço futuro do dólar e a 

expectativa do dólar à vista no vencimento. Tal impossibilidade de medição direta se deve, 

dentre outros fatores, às expectativas dos operadores do mercado financeiro, não havendo 

possibilidade de registro direto das mesmas. O que se pode registrar são os preços futuros do 

dólar, e não a expectativa do dólar no futuro. Esta seção apresenta uma revisão dos trabalhos 

já realizados sobre a hipótese da não existência de viés no mercado de câmbio futuro.  

 

2.1 TAXA DE CÂMBIO 

 

O câmbio é permuta ou troca financeira de valores mercantis. A taxa de câmbio é a 

quantidade à qual uma moeda é trocada por outra. Moeda é conceituada em termos daquilo 

que pode ser utilizado como meio de pagamento ou unidade de valor aceita como instrumento 
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de troca em determinado país ou região. A moeda também é aceita como reserva de valor e 

unidade de conta. 

 

Em uma economia cujas transações domésticas somente podem ser realizadas com moeda 

nacional, os agentes que desejarem adquirir bens e serviços estrangeiros necessitarão trocar a 

moeda local pela moeda estrangeira. Por outro lado, agentes que detêm recursos denominados 

em moeda estrangeira e desejam transacionar no país precisarão trocá-la por moeda local. 

Constitui-se assim o mercado nacional de divisas, ou mercado de câmbio. 

 

Para uma dada condição de demanda, formada por agentes que desejam trocar moeda 

nacional por estrangeira e de oferta, formada por agentes que desejam trocar moeda 

estrangeira por nacional, haverá uma taxa de câmbio nominal S (Spot) de equilíbrio, que 

representa quanto de moeda nacional será necessário para se obter uma unidade de moeda 

estrangeira, ou vice-versa. 

 

2.2 FORWARD PREMIUM 

 

Taxas de câmbio podem ser negociadas no mercado à vista, o chamado de mercado Spot, ou 

no mercado futuro. No mercado futuro de moedas, a parte compradora se obriga a comprar da 

parte vendedora uma determinada quantidade de moeda, em determinada data, a um 

determinado preço acordado no momento da negociação. O mesmo vale para a parte 

vendedora que se obriga a vender na data futura a mesma quantidade de moeda e ao mesmo 

preço previamente acordado.  

 

O Forward Premium representa a diferença entre a taxa Spot (St) e a taxa futura de câmbio 

(Ft), representada em termos percentuais: 

 

)(
t

tt
t S

SF
FwdPremium

−
=  

 

2.3 FORWARD PREMIUM PUZZLE 
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A hipótese de não viés da taxa futura de câmbio, ou seja, dela ser um bom previsor da taxa de 

câmbio a vista no futuro, é testada através da comparação das equações da paridade coberta 

de juros (CIP) e da paridade descoberta (UIP) que serão descritas adiante. O puzzle existe, 

pois, geralmente, testes econométricos feitos com essa premissa teem como resultado a não 

aceitação da hipótese proposta, além do viés apontar numa direção contrária à que se 

esperava. 

 

2.3.1 PARIDADE COBERTA DE JUROS (CIP) E PARIDADE DESCOBERTA (UIP) DE 

JUROS 

 

 

A Condição de paridade coberta de juros (CIP) nos diz que o retorno nominal de um Bond 

(título de dívida) em um país deve ser igual a um Bond com as mesmas características de 

risco em outro país quando medidos na mesma moeda1. 

 

)(*))(*1()1( ttt
t

t
tt FwdPremiumii

s
f

ii +≅⇒+=+  (1) 

 

Onde ti é a taxa de juros de um Bond denominado em moeda local no período de t a t+1; i*t é 

a taxa internacional livre de risco no período de t a t+1;  tf  é o futuro da taxa de câmbio 

negociada em t para entrega em t+1; ts é a taxa spot do câmbio no período t. O Forward 

Premium ( tFwdPremium ), conforme visto anteriormente é o retorno de se comprar a taxa 

spot e vender o futuro, que é o diferencial entre a taxa doméstica e a taxa internacional. 

 

Essa equação implica que o futuro da moeda estrangeira expresso em moeda doméstica terá 

um prêmio (desconto), em relação à moeda internacional. Se a taxa de juros doméstica for 

maior (menor), ela terá um prêmio (desconto). 

 

Consideremos agora uma posição descoberta do investidor na moeda estrangeira. Nesse caso 

o investidor não cobre seu risco cambial, mantendo uma posição descasada passiva em moeda 

local e ativa em moeda estrangeira. 
                                                 
1 Fischer, I. (1930). The theory of Interest. 
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A hipótese da paridade descoberta de juros (UIP) assume que, em média, uma posição 

descoberta não pode gerar nem lucro, nem prejuízo. Essa premissa vem do fato de que se 

houvesse uma maneira sistemática de se auferir lucros numa posição descoberta, investidores 

racionais se aproveitariam dessa arbitragem que acabaria por ser eliminada2. A equação tem a 

seguinte forma: 

 

0))()(*1()1()( 1 =+−+= +tttt sEisiLucroE  

 

Onde E(st+1), é a previsão racional, condicional a toda a informação disponível em t. 

Rearranjando os termos acima temos: 

 

)*1(
)1()( 1

t

t

t

t

i
i

s
sE

+
+

=+  

 

Considerando que )(
)( 1

t
t

t sE
s
sE

Δ=+ , onde )( tsE Δ  é a expectativa de depreciação do câmbio, 

e tirando os logs, temos a equação clássica da UIP: 

 

ttt iiSE *)( −=Δ  (2) 

 

A equação acima implica que a moeda doméstica deve apreciar (depreciar), isto é, )( tsE Δ  

deve ser negativo (positivo), se a taxa de juros doméstica for menor (maior) do que a taxa de 

juros em moeda estrangeira. 

 

Fazendo (1) – (2), temos: 

 

)()( tt FwdPremiumSE =Δ  (3) 

 

Isto é, a expectativa da depreciação (apreciação) do câmbio deve ser, em média, igual ao 

Forward Premium. 

                                                 
2 Hull (1989) 
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2.3.2 TESTE DA UIP 

 

O teste mais utilizado para testar a validade da condição da paridade descoberta de juros 

representado na equação (3) acima é feito através da seguinte equação de regressão: 

 

εβα ++=Δ )()( tt FwdPremiumSE  (4) 

 

Onde a hipótese a ser testada é H0: α=0; β=1; ε = ruído branco. 

       H1: α≠0; β≠1. 

 

Para testar a equação (4) são necessários dados históricos de Forward Premium e de )( tSE Δ . 

Os dados do Forward Premium estão largamente disponíveis no mercado futuro de moedas. 

Essa mesma série histórica também pode ser construída sinteticamente pela equação (1) 

através do diferencial de taxa de juros. 

 

Já os dados de )( tSE Δ  são mais difíceis de se conseguir, e mesmo quando se pode obtê-los, 

estes apresentam vários problemas de coleta, tornando-os não confiáveis3. Assim, para buscar 

uma alternativa de dados para a série )( tSE Δ , a maioria dos trabalhos publicados assume a 

hipótese de expectativas racionais resumida abaixo: 

 

ttt vSSE +Δ=Δ )( , com vt  sendo um ruído branco, logo E(vt)=0 (5) 

 

A hipótese de expectativas racionais assume que, na média, os agentes acertam suas 

projeções. Logo, considerando que os agentes deste mercado são racionais, podemos concluir 

que esse preço futuro da moeda negociado hoje represente uma boa estimativa do valor do 

dólar à vista na data de vencimento. 

 

Assim, não há erros sistemáticos nas projeções médias de mercado. Desta forma, o teste 

representado pela na equação (5) acima, torna-se um teste duplo uma vez que testa a hipótese 

de expectativas racionais, e assume que a UIP é consistente. 

                                                 
3 Frankel e Froot (1986). 
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2.4 RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Para testar a validade da hipótese acima, vários testes com diferentes especificações foram 

feitos. Em sua maior parte, estes testes rejeitam H0 encontrando, inclusive, valores negativos, 

o que pode ser considerado um contra-senso quando consideramos as hipóteses.  

 

Veugelers e Ott (1987) testam 3 aspectos da UIP para o dólar contra as moedas de 8 países 

industrializados. Eles testam a existência de viés na taxa futura, tentam explicá-lo pela 

interferência de novas informações entre t e t+1 e também pela mudança na política monetária 

americana, todos sem sucesso.  

 

Sachsida e Ellery (1999) testaram a UIP para o Brasil, usando a hipótese de expectativas 

racionais para o período de janeiro de 1984 a outubro de 1998. Os autores dividem os testes 

em três períodos, de 1984 a 1989, de 1990 a julho de 1994 e de julho de 1994 a outubro de 

1998. Os testes validam a UIP apenas no período de janeiro de 1990 a junho de 1994, 

apontando como causa o fato da taxa de juros doméstica, no período, ter sido determinada 

exclusivamente por fatores externos. 

 

Chinn e Meredith (2005) testam a UIP para prazos mais longos. Os autores utilizam títulos de 

renda fixa de 5 anos dos Estados Unidos, Alemanha, Japão e Canadá no período de 1980 a 

2000. Eles concluem que a UIP é um modelo robusto para explicar as taxas de câmbio 

somente a longo prazo, e que, portanto, o diferencial de taxa de juros não explica variações 

nas taxas de câmbio no curto prazo. Os autores chamam a atenção que mesmo para o longo 

prazo o diferencial de juros é responsável por explicar somente parte da variação cambial.  

 

Bansal e Dahlquist (2000) testam a UIP para 28 países entre desenvolvidos e emergentes. 

Segundo os autores, os resultados mostram que a falha da UIP não é um fenômeno 

generalizado, ele se dá somente em países desenvolvidos e quando estes têm uma taxa de 

juros menor que a americana. Os autores sugerem também que o Forward Premium não 

estaria presente em economias emergentes e que existiria uma relação entre fatores 

macroeconômicos específicos de cada país como PIB per capita, inflação média e risco de 

crédito e a presença do Forward Premium. 
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Bilson (1981) testa a existência de lucro através da especulação na moeda futura. Ele cria um 

modelo que distingue entre erros diversificáveis e erros não diversificáveis e aponta a 

possibilidade de lucro quando a variância do erro de previsão é maior do que a variância da 

previsão. Ou seja, como a taxa de câmbio futura é determinada pela UIP, a variância do 

Forward Premium é menor que a variância do erro sistemático de previsão, gerando 

possibilidades de lucro, assim demonstrando a existência de um viés na taxa futura de câmbio 

e uma possibilidade de lucro para os especuladores se eles reduzissem sua expectativa de 

depreciação para zero. 

 

Na mesma linha, Meese e Rogoff (1983) concluem que um modelo de passeio aleatório gera 

previsões out-of-sample consistentemente melhores que modelos de séries de tempo e os 

modelos de vetores auto-regressivos. Segundo o autor, apesar destes modelos serem robustos 

in-sample, eles não têm uma boa capacidade de previsão quando a moeda segue um passeio 

aleatório. 

 

2.5 EXPLICAÇÕES PARA O FORWARD PREMIUM PUZZLE 

 

Conforme dito anteriormente, as explicações para a existência desse viés podem ser separadas 

em duas categorias distintas. Esta proposição foi incluída nos trabalhos de Fama (1984), 

Frankel e Froot (1986) entre outros. Seguindo essa proposição, Frankel e Poonawala (2006) 

afirmam: 

 

The first category of explanations, to which an apparent majority of authors 

subscribe, maintains the assumption of rational expectations, and interpret 

the systematic component of the forward market’s prediction errors as a 

risk premium. The second category attributes the systematic component of 

the forward rate’s prediction errors to expectation errors on the part of 

market participants that are themselves systematic, at least within the 

sample. (Frankel e Poonawala, 2006, p. 3) 

 

A primeira categoria é a mais comumente aceita na literatura. Ela atribui ao componente 

sistemático dos erros de previsão da taxa futura a existência de um prêmio pelo risco cambial. 

Trabalhos nessa categoria tentam modelar um componente no resíduo da regressão 
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tradicional, que não aparece explicitamente na equação de regressão derivada da adoção da 

UIP, e que foi chamado de prêmio pelo risco cambial. 

 

A segunda categoria atribui a explicação do viés a erros na hipótese de expectativas racionais, 

porém não necessariamente erros que invalidem a hipótese. Existem três problemas mais 

comumente citados na literatura: Learning, Peso Problem e falhas na especificação da 

hipótese de expectativas racionais. 

 

Vou explorar a seguir cada uma das hipóteses acima, Learning, Peso Problem, falhas na 

especificação da hipótese de expectativas racionais e também o prêmio pelo risco cambial. 

 

2.5.1 LEARNING 

 

A hipótese de expectativas racionais afirma que as expectativas subjetivas não observáveis 

dos indivíduos são exatamente iguais as expectativas condicionais implícitas pelo próprio 

modelo4. Em outras palavras, os indivíduos, na média, não cometem erros sistemáticos.  

 

Porém, é possível que mudanças no ambiente econômico gerem novos erros sistemáticos que 

são gradualmente eliminados à medida que os agentes aprendem com novas informações. 

Este processo é chamado de Learning, em relação a esse processo, Rivera-Batiz e Rivera-

Batiz (1984) dizem: “It is consistent with rational expectations to recognize that individuals 

may have to learn about their economic environment... over a certain period of time in order 

to be able to eliminate systematic forecasting errors.” 

 

Quando as mudanças no ambiente econômico são maiores, o processo de Learning fica mais 

evidente. Porém, essa premissa não é suficiente para explicar os erros sistemáticos nas 

previsões dos agentes. Devemos então considerar que o ambiente econômico está sempre 

passando por mudanças, justificando assim a ocorrência desses erros. 

 

Gourinchas e Tornell (1996) criam um modelo de determinação de taxa de câmbio através do 

“delayed overshooting”, primeiramente descobertos por Eichenbaum e Evans (1995), 

utilizando suas descobertas para entender Forward Premium Puzzle. Este modelo apresenta 
                                                 
4 Begg [1982, p. 30] 



  20 

 

evidências de que quando os indivíduos aprendem a dinâmica dos choques, o efeito de 

choques futuros se minimiza, pois como os indivíduos são racionais, isso geraria um potencial 

de ganho. Segundo os autores, erros sistemáticos só voltam a aparecer quando a dinâmica dos 

choques é alterada. 

 

If a change in regime occurs, agents will gradually update their beliefs 

about the probability that the new regime is in place, generating systematic 

forecast errors during the transition. These learning models explain a 

significant part of the exchange rate mispredictions implied by the forward 

discount bias. However, they do not account for the fact that predictable 

excess returns do not appear to die out over time between regime switches. 

(Gourinchas e Tornell, 1996, p. 2).  

 

Steele e Wright (2001) mostram com dados para o Canadá que existem evidências de que 

desvios da UIP são causados por erros sistemáticos de previsão dos agentes que surgem por 

causa de mudanças em regimes monetários. Os autores sugerem ainda que países com política 

monetária mais estável (instável) deveriam mostram um viés menor (maior) na taxa de 

câmbio.  

 

Beviláqua, Mesquita e Minella (2007) analisam a implementação do sistema de metas para 

inflação no Brasil e a importância do Banco Central na formação das expectativas dos 

agentes. Os autores apontam que uma das formas de se medir a credibilidade do Banco 

Central é a variância das expectativas das taxas de juros e inflação futura. Eles demonstram 

que essa variância foi diminuindo à medida que o processo de metas de inflação foi se 

consolidando. Mostrando evidências de um processo de Learning dos agentes em relação à 

condução da política monetária pelo Banco Central, bem como de sua credibilidade. 

  

Uma das grandes dificuldades que existe é a de se mensurar qual parcela da falha da UIP se 

deve ao efeito do Learning. Lewis (1989) tentou estimar essa parcela para o DEM x USD no 

período de 1979 a 1984, os resultados do autor concluem que esta parcela esteve próxima de 

50%.  

 

Quando estudamos o Forward Premium Puzzle, não se pode deixar de atentar ao fato de que, 

pelo menos momentaneamente, pode existir a ocorrência de erros sistemáticos de previsão 
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dos agentes. O que a teoria do Learning falha em explicar é a persistência da variância desses 

erros mesmo em momentos que os agentes já aprenderam a nova dinâmica. 

 

2.5.2 PESO PROBLEM 

 

Se partirmos da premissa que as expectativas dos agentes são formadas com as informações 

disponíveis a cada momento, e que tais informações são incompletas por natureza, podemos 

imaginar uma situação onde os agentes esperaram por um evento, porém, não sabem quando 

este ocorrerá. Esta incerteza gera uma busca por um seguro (Hedge) por parte desses agentes. 

 

O exemplo mais comum é o de um país que tem regime de câmbio fixo e espera uma grande e 

pontual mudança de política econômica, como uma depreciação do câmbio. Os agentes 

daquele país sabem que a probabilidade desta mudança ocorrer é alta, porém, não sabem 

quando. Enquanto essa mudança não ocorre, as expectativas dos agentes podem ser refletidas 

como erros sistemáticos.  

 

Peso problem é o nome para este problema na literatura. A denominação tem origem no Peso 

Mexicano, que tinha taxas de câmbio fixas, porém, a moeda era negociada com um grande 

desconto no mercado futuro, a despeito do câmbio fixo. Esse desconto variava de acordo com 

a probabilidade atribuída pelo mercado da ocorrência da depreciação do câmbio no período da 

previsão. Esse desconto excessivo violava a UIP, e enquanto os agentes continuaram 

precificando esse seguro, suas estimativas criavam erros sistemáticos. O desconto não era 

uma aposta exata no valor da apreciação, mas uma ponderação da probabilidade de sua 

ocorrência.  

 

Flood e Rose (1994) chegam à mesma conclusão utilizando dados para União Monetária 

Européia, os autores consideram esse viés como um problema de amostra pequena (small 

sample bias). Os autores consideram que se a amostra for suficientemente grande, este erro 

sistemático causado pela expectativa de depreciação desaparece. Esta compensação de dá por 

desvios no sentido contrário ao longo do tempo que, apesar de ocorrerem em menor 

freqüência, são maiores em valor, diminuindo o viés do estudo.  
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É importante notar que os próprios autores não teem a pretensão de explicar o Forward 

Premium Puzzle através do peso problem. Eles o consideram como parte da explicação e uma 

maneira de se criar modelos heterogêneos ou, como eles denominam, regime-dependent. 

 

Baillie e Bollerslev (2000) mostram que com amostras menores, o beta da regressão da 

hipótese de não viés no mercado futuro de câmbio é bastante disperso, encontrando até 

valores positivos e significativamente maiores que 1. Segundo os autores, isso sugere que não 

se pode negar a hipótese da não existência de viés e conclui que o beta negativo, que eles 

chamam de anomalia, pode ser visto como um problema de amostra pequena e de 

autocorrelação no Forward Premium.  

 

2.5.3 HIPÓTESE DE EXPECTATIVAS RACIONAIS 

 

O principal problema de se usar a hipótese de expectativas racionais na modelagem do prêmio 

pelo risco cambial está no fato de não se conseguir separar o que são as expectativas dos 

agentes e os outros possíveis fatores refletidos no preço do futuro da taxa de câmbio. Esta 

preocupação foi muito bem resumida por Frankel (1993): 

 

 […] the hypothesis being tested consists of two joint hypotheses that people 

form expectations of the spot rate rationally, given the information 

available to them, and that the mean of their expectational distribution is 

reflected in the market’s forward rate. […] The joint hypothesis of rational 

expectations and perfect markets (i.e., competitive markets with low 

information and transaction costs) constitutes the hypothesis of market 

efficiency. But even market efficiency is not sufficient to imply that the rate 

equals the expected future spot rate. As has been pointed out, the latter 

condition could fail because of the existence of an exchange risk premium, 

without market efficiency failing. (Frankel, 1993, p. 193):  

 

Bancos Centrais teem uma participação importante nos mercados de moeda, porém sua 

participação é feita de forma distinta dos demais agentes de mercado. Os Bancos Centrais são 

agentes que maximizam uma função utilidade que não é afetada pelo lucro ou prejuízo 

originário desta intervenção da mesma maneira que afeta a função utilidade de um agente 
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médio em busca de lucro. Isso traz ao mercado de câmbio um agente importante com uma 

função utilidade diferente da esperada por agentes racionais. 

 

Dominguez (2003) examina os efeitos das intervenções feitas por Bancos Centrais do G3 

entre 1989 e 1995 nos mercados de câmbio. O autor conclui que intervenções feitas por 

Bancos Centrais aumentam a volatilidade do mercado no curto prazo e que esse fator aliado à 

heterogeneidade dos traders são alguns dos grandes responsáveis pelo desvio da taxa de 

câmbio de seus fundamentos no curto prazo. Ele conclui também que as intervenções não 

afetam a volatilidade de longo prazo, justificando assim a possibilidade da UIP ser consistente 

no longo prazo. 

 

Outra explicação para falha na modelagem da hipótese de expectativas racionais está ligada 

ao conceito de Performance Based Arbitrage (PBA). Shleifer e Vishny (1995) estudam os 

limites da arbitragem e demonstram que, em certos casos, um problema de agente-principal 

faz com que algumas decisões que parecem irracionais sejam tomadas por agentes totalmente 

racionais.  

 

Os autores defendem que na prática o mercado de arbitragem é altamente concentrado nas 

mãos de poucos agentes representados por grandes fundos especializados que detém o 

conhecimento, e estes prestam contas a um grande número de investidores, que são os 

detentores dos recursos, embora ignorantes em relação à precificação dos ativos, mas sedentos 

por ganhos constantes. 

 

Isso acarreta duas importantes implicações: a primeira, se deve ao fato de que os arbitradores 

não investem em arbitragens de alta volatilidade, ou seja, de baixa relação risco retorno; a 

segunda, que investidores se preocupam mais com os resultados passados de seus 

investimentos do que com suas perspectivas futuras. Isso pode gerar fortes movimentos de 

resgate num momento em que o mercado já está instável, fazendo com que os fundos 

desfaçam suas posições e aumentando ainda mais a assimetria da arbitragem.  

 

Os limites para a arbitragem são muito relevantes para os mercados de câmbio onde há grande 

incerteza sobre os fundamentos e os prazos para reversão à média são muito longos. 
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2.5.4 PRÊMIO PELO RISCO CAMBIAL 

 

Se descartarmos os problemas ligados à hipótese de expectativas racionais, o componente 

sistemático dos erros de previsão da taxa futura pode ser explicado pela existência de uma 

falha na modelagem da UIP. Para tentar remodelar a UIP, vários autores consideram a 

existência de um fator de risco. 

 

Fama (1984) decompõe a UIP considerando este fator de risco e o chama de prêmio pelo risco 

cambial. Para estimar a hipótese da não existência de viés no mercado futuro de câmbio será 

utilizada a metodologia de Fama que será detalhada mais adiante.  Por hora é importante 

salientar que o autor considera seus achados contraditórios e afirma achar difícil uma 

explicação para a covariância negativa entre o fator prêmio pelo risco cambial e a expectativa 

da taxa futura dos agentes. 

 

Hodrick e Srivastava (1985), mesmo confirmando os achados de Fama, dizem que a história 

que este achava difícil de ser explicada é, na verdade, muito fácil – o autor teria feito uma 

confusão com o sinal do prêmio pelo risco cambial e justificam essa intuição através do 

modelo de Lucas (1982). 

 

Apesar da crítica de alguns autores como Engel (1992), a maior parte dos autores continuou 

investigando a existência do prêmio pelo risco cambial, bem como das variáveis que o afetam. 

Bansal (1997), usando dados para EUA, Alemanha e Japão e seguindo a modelagem de Fama 

(1984), acha evidências de que as violações da UIP dependem sistematicamente do sinal do 

diferencial de juros (EUA – outros países). Se este diferencial é positivo, ele gera um beta 

negativo, rejeitando UIP. Se o diferencial é negativo, ele gera beta positivo e em alguns casos 

não diferente de 1. Este achado confirma o que Frankel (1982) concluiu ao estudar os 

determinantes do prêmio pelo risco cambial. 

 

Garcia e Olivares (2001) utilizam a metodologia de Fama para analisar o comportamento do 

prêmio pelo risco cambial na era pós-real e concluem que não é possível mostrar a validade 

das conclusões fundamentais de Fama. Os autores encontram também autocorrelação nos 

prêmios de risco e sugerem uma correlação entre risco cambial e risco país. 
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Garcia e Medeiros (2006) testam a existência de viés no mercado futuro de câmbio para o 

Brasil no período de abril de 1995 a dezembro de 1998. Os autores dividem o Forward 

Premuim em seus componentes de prêmio pelo risco cambial e da depreciação esperada, 

como fizeram Marston (1994) e Frankel e Froot (1986). Eles concluem que existe viés no 

mercado futuro e que este pode ser explicado pela existência de um prêmio pelo risco cambial 

e por outros fatores. Os autores apontam a especulação como uma das causas prováveis do 

viés, uma vez que para certo período, houve rejeição do teste de racionalidade das 

expectativas dos agentes. 

 

Estudos recentes com moedas de países emergentes como o de Frankel e Poonawala (2006), 

encontram viés na taxa futura de câmbio como nos países desenvolvidos. Porém, para esses 

países, os valores de β2 são, em média, ligeiramente positivos. Mesmo quando encontram 

valores negativos para moedas emergentes, estes valores são raramente significantes.  

 

Marston (1994) reexamina e testa três condições de paridade existentes nas finanças 

internacionais, a UIP, a PPP (Paridade do Poder de Compra) e a real interest parity. As 

conclusões do autor mostram que nem a existência de um prêmio pelo risco cambial, nem 

erros na formulação da hipótese de expectativas racionais conseguem explicar isoladamente 

os erros sistemáticos de previsão. O autor sugere que se busquem modelos capazes de se 

juntar as duas hipóteses. 

 

2.5.5 OUTRAS EXPLICAÇÕES 

 

Entre as explicações menos aceitas, encontram-se as que buscam falhas nos testes da UIP nos 

seus pontos metodológicos, como o defendido por Frankel (1982) e outros autores, de que a 

moeda tem que ser avaliada em termos reais e não nominais. Outras explicações, ligadas às 

falhas nos testes, mas não necessariamente aos efeitos de learning ou de peso problem, são 

apresentadas por Chinn e Meredith (2005), que defendem que a UIP tem mais chance de ser 

respeitada no longo prazo. 

 

Há também explicações, como as de Edwards (2007), Garcia e Didier (2003) e Garcia e 

Lowenkron (2005), que consideram a idéia de que as falhas na UIP podem ser explicadas 

pelos fundamentos do país. Todos os papers tentam ligar o prêmio pelo risco cambial a 
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variáveis macroeconômicas do país. No caso, Edwards (2007) conclui que o fato das variáveis 

serem imprevisíveis e mudarem ao longo do tempo, gera um risco muito maior do que os 

resultados estatísticos sugerem. Garcia e Didier (2003) e Garcia e Lowenkron (2005) buscam 

uma correlação entre risco cambial e risco país e tentam determinar quais fatores são 

determinantes na formação dos dois riscos. 
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3 MODELAGEM 

 

Baseado em Frankel e Poonawala (2006), será testada a equação de Fama para moeda de dez 

países desenvolvidos e de seis países em desenvolvimento da America Latina conforme tabela 

1. Essa divisão foi baseada na classificação de países feita pelo FMI5. Os países 

desenvolvidos selecionados foram Austrália, Canadá, Dinamarca, Suíça, países da zona do 

Euro, Inglaterra, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Suécia. Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, México e Peru foram os países selecionados da América Latina. 

 

Tabela 1 – Moedas utilizadas no estudo 
Países Desenvolvidos Moeda Símbolo
Austrália dólar australiano AUD
Canadá dólar canadense CAD
Dinamarca coroa dinamarquesa DKK
Suíça franco suiço CHF
Zona do Euro euro EUR
Inglaterra libra esterlina GBP
Japão iene JPY
Noruega coroa norueguesa NOK
Nova Zelândia dólar neozelandês NZD
Suécia coroa sueca SEK
Países da América Latina Moeda Símbolo
Argentina peso argentino ARS
Brasil real BRL
Chile peso chileno CLP
Colômbia peso colombiano COP
México peso mexicano MXN
Peru novo sol PEN  

Fonte: Bloomberg  
 

O objetivo de se testar dois grupos é tentar esclarecer melhor o Forward Premium Puzzle. 

Moedas emergentes são consideradas mais arriscadas do que moedas de países desenvolvidos, 

pode-se intuir então que o prêmio de risco dessas moedas é maior e tem maior variância. 

Outro ponto intuitivamente relevante é o fato de países emergentes terem taxas de inflação 

mais altas que países desenvolvidos, tornando a trajetória de sua moeda mais fácil de ser 

identificada, diferentemente das moedas de países desenvolvidos, que teem trajetórias mais 

parecidas com um Random Walk.  

 

                                                 
5 IMF 2008 World Economic Outlook 
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Frankel e Poonawala (2006) afirmam que caso o viés seja maior para moedas emergentes, a 

explicação apontaria na direção do prêmio pelo risco cambial, caso contrário, apontaria na 

direção de erros sistemáticos de previsão e amostra conforme visto anteriormente. Os autores 

apontam ainda que esta explicação é meramente intuitiva, pois seria difícil, por exemplo, 

excluir a possibilidade de que mesmo que as moedas emergentes apresentem maior variância, 

seu prêmio de risco poderia ser altamente diversificável, invalidando a tese6. 

 

Para modelar o prêmio pelo risco cambial destes países será utilizada a metodologia de Fama. 

Esta é a metodologia mais comumente utilizada na literatura do prêmio pelo risco cambial. A 

seguir será descrita detalhadamente a metodologia de Fama. 

 

3.1 METODOLOGIA DE FAMA (1984) 

 

A metodologia utilizada nesta dissertação para estimar o prêmio pelo risco cambial é a 

metodologia utilizada por Fama. Em seu paper, Fama começa por decompor a taxa futura de 

câmbio (Ft) em dois componentes, valor esperado da taxa spot no futuro (E(St+1))e um prêmio 

de risco (Pt): 

 

ttt PSEF += + )( 1  (1) 

 

Todas as variáveis estão em forma de logaritmos para que a analise seja independente da taxa 

estar expressa em unidades da moeda i por unidades da moeda j ou vice versa. O valor 

esperado da taxa spot no futuro, E(St+1), é a previsão racional, condicional a toda a 

informação disponível em t.  

 

A partir da Equação (1) e subtraindo a taxa à vista corrente, St, de ambos lados da equação, 

temos: 

 

ttttt PSSESF +−=− + )( 1  (2) 

 

                                                 
6 Poonawala (2004) 



  29 

 

Conforme vimos anteriormente, o termo (Ft - St) é chamado de Forward Premium. Fama 

decompõe este termo em dois, (Ft - St+1) e (St+1 - St), ambos observados em t+1, e regride 

ambas sobre (Ft - St): 

 

11111 ,)( ++ +−+=− ttttt SFSF εβα  (3) 

 

12221 ,)( ++ +−+=− ttttt SFSS εβα  (4) 

 

A estimação da equação (4) nos diz se o Forward Premium (Ft - St) tem poder de prever a 

taxa spot no futuro (St+1). Se o β2 for diferente de zero, isso quer dizer que a taxa futura tem 

informação sobre a taxa spot no futuro. Analogamente, como Ft - St+1 é o prêmio Pt  mais 

E(St+1) - St+1, o erro aleatório da previsão racional de E(St+1), evidências de que β1 é diferente 

de zero nos diz que o componente de prêmio de (Ft - St) tem variação significante e aparece 

em Ft - St+1. 

 

Dado que (Ft - St) é igual a (Ft - St+1) mais (St+1 - St), então a soma dos interceptos em (4) e (5) 

deve ser zero, a soma das inclinações deve ser igual a 1, e as realizações dos distúrbios 

aleatórios, período a período, devem somar zero. Isto implica que as regressões (3) e (4) 

contêm a mesma informação sobre a variação das componentes Pt  e  E(St+1 - St+1), 

componentes de (Ft - St), tornando desnecessária a análise de ambas equações posto que uma 

já contém a informação da outra. 

 

Assumindo que as expectativas do futuro da taxa de câmbio negociada em t para entrega em 

t+1 é racional, os coeficientes das equações (3) e (4) são: 
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No caso de 0))(,cov( 1 =−+ ttt SSEP , os coeficientes β1 e β2 dividem a variância de (Ft - St) 

em duas partes, a proporção devida à variância ao prêmio de risco e a proporção devida à 

variância da depreciação esperada da taxa a vista.  

 

No caso dos componentes de (Ft - St) serem correlacionados, a contribuição da 

))(,cov( 1 ttt SSEP −+ é dividida igualmente entre β1 e β2. Esses coeficientes ainda mantém na 

σ2(Ft - St) as proporções devidas a σ2Pt  e a σ2E(St+1 - St+1), porém perde-se a interpretação 

simples de β1 e β2 do caso anterior. 

 

O termo problemático ))(,cov( 1 ttt SSEP −+ , como definido por Fama, é que gera a grande 

dificuldade em se estimar separadamente a variância do prêmio de risco da variância da 

depreciação esperada da taxa a vista.  

 

O teste de eficiência do mercado a termo - isto é, de ausência de viés de previsão das taxas a 

termo - consiste em avaliar a hipótese conjunta Ho: α2=0 e β2=1 na equação (4) (Obstfeld e 

Rogoff, 1996). Fama, assim como a maior parte dos estudos posteriores, verificou que os 

valores para β2 diferem de 1 na equação (4). Estas estimações encontraram, inclusive, valores 

negativos para β2 com significância estatística. 

 

Baseado nas suas estimativas sempre negativas para β2, Fama concluiu que 

)(,cov( 1 ttt SSEP −+  é sempre negativa. Para provar esta conclusão, usamos a equação (2) na 

equação (6) assumindo β2<0, logo temos: 
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Como as variâncias são não-negativas, a única possibilidade consistente com um β2 negativo é 

))(,cov( 1 ttt SSEP −+ <0. 

 

Outra importante conclusão de Fama foi de que a variância do prêmio de risco é muito maior 

do que a variância do valor esperado da taxa spot no futuro. Para chegar a esta segunda 

conclusão, Fama parte da premissa que β2 < ½. Utilizando de novo as equações (3) e (7), 

junto com a condição β2 < ½, temos: 

 

[ ] ))(()())((
2
1

1
22

1
2

ttttt SSEPSSE −>+− ++ σσσ  (8) 

 

Logo, podemos concluir que ))(()( 1
22

ttt SSEP −> +σσ . 

 

Muitos estudos foram feitos buscando encontrar uma justificativa razoável para a primeira das 

duas conclusões de Fama, porém, não se conseguiu explicá-la inteiramente. O próprio Fama 

assinala que não existe uma razão intuitiva para explicar esse resultado. A segunda das 

conclusões de Fama tem sido, de longe, a mais desafiante para os pesquisadores tentando 

modelar o risco cambial (Obstfeld e Rogoff, 1996). 

 

3.2 DADOS 

 

As regressões são feitas primeiramente país a país e depois em pool. O período de analise é de 

janeiro de 2002 a julho de 2008, excluindo assim o período de câmbio fixo na Argentina. 

Como todas as moedas estão cotadas em relação ao dólar americano, é quase inevitável que 

tenhamos correlação entre os erros das séries. Se o dólar americano se fortalece, todas as 

moedas tendem a se depreciar, gerando erros de previsão correlacionados entre todas as 

moedas. Para tentar corrigir este erro, será utilizado também o modelo Seemingly Unrelated 

Regressions (SUR) 7 nas regressões. 

 

Uma das características do modelo SUR é que cada uma das variáveis estimadas, dependentes 

ou independentes, estão presentes somente em uma das equações, não havendo repetições. O 

                                                 
7 Zellner (1962) 
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usual neste caso seria tentar resolver essas equações independentemente através do método de 

mínimos quadrados, porém, o modelo SUR considera os termos de erros das varias equações 

correlacionados. O ganho de eficiência do modelo SUR ocorre porque ao estimar 

conjuntamente os parâmetros, este produz restrições nulas nos coeficientes de outras 

equações. 

 

Tanto as taxas spot quanto as futuras foram coletadas no ultimo dia de cada mês, para as taxas 

futuras, o vencimento considerado é o ultimo dia útil do mês seguinte. A fonte dos dados é o 

Bloomberg. Como já reconhecido pela literatura, o uso de contratos sobrepostos, como os de 

3, 6 e 12 meses, gera uma autocorrelação dos termos de erro da regressão, por isso serão 

utilizados dados de 1 mês. Os testes de raiz unitária das séries se encontram em anexo. 

 

A taxa futura utilizada é extraída dos NDFs (Non Deliverable Forward) negociados 

internacionalmente. Os contratos de NDF, por serem negociados internacionalmente, não 

teem risco de conversibilidade, isto é, o risco do investidor ter um ganho em moeda doméstica 

e não poder convertê-la em moeda estrangeira. Este risco engloba a possibilidade de controles 

de capitais que impeçam a transferência internacional de recursos. 

 

Este tipo de risco ocorre principalmente em economias frágeis que tem baixas reservas 

internacionais ou quando uma economia trabalha com regimes de câmbio fixo onde o Banco 

Central é quem entra comprando ou vendendo moeda para manter a câmbio estabilizado, 

aumentando ou diminuindo suas reservas. No caso de uma reversão forte no fluxo de capitais, 

o Banco Central seria obrigado a vender suas reservas, beirando o limite de não ter mais 

moeda para vender. 

 

Garcia e Didier (2003) mostram que, para o caso brasileiro, este risco se reflete de maneira 

significante no período de câmbio fixo, mas se torna irrelevante após a flutuação do câmbio. 

Para o Brasil, foi criada uma série da taxa futura de dólar através da paridade coberta de juros 

(CIP) para testar a existência desse risco e procurar possíveis diferenças nas regressões com 

séries distintas. As regressões feitas com esses dados não foram significativamente diferentes 

das feitas com o NDF. 
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3.3 RESULTADOS 

 

Os resultados das regressões país a país mostram números diferentes dos obtidos por Frankel 

e Poonawala (2006). Dos 17 países analisados, somente um, a Argentina, apresenta um 

coeficiente significativamente diferente de zero. Todos os demais países apresentam os 

coeficientes esperados na média, negativo para países desenvolvidos e positivos para os 

latino-americanos, porém, todos significativamente iguais a zero.  

 
Tabela 2 – Coeficientes da regressão para países desenvolvidos 

α2 β 2 Std. Error β 2 =0 β 2 =1 observ DW t-Statistic
AUD -0.0073 -0.44 2.883499 0.8781 0.6184 77 1.99 -0.15
CAD -0.0057 0.02 2.971289 0.9939 0.7431 77 1.89 0.01
DKK -0.0080 -3.17 1.984374 0.1103 0.0389 77 1.87 -1.60
CHF -0.0125 -3.50 2.662387 0.1897 0.0955 77 2.07 -1.31
EUR -0.0083 -3.21 1.974317 0.1039 0.0361 77 1.86 -1.63
GBP -0.0048 0.24 2.15275 0.9131 0.7233 77 2.04 0.11
JPY -0.0074 -1.74 1.947403 0.3710 0.1631 77 2.01 -0.90
NOK -0.0064 -1.72 1.531311 0.2627 0.0801 77 2.01 -1.12
NZD -0.0144 2.10 3.189745 0.5113 0.7320 77 1.90 0.66
SEK -0.0075 -2.10 1.843901 0.2545 0.0966 77 1.97 -1.14

Países Desenvolvidos

 
Fonte: Bloomberg  
 
 

Um possível fator para explicar o motivo da Argentina apresentar um coeficiente 

significativamente diferente de zero e, pelo teste de coeficiente de Wald, igual a um com 

p=0,56, pode estar relacionado com a sua política cambial. Após o final de 2001, a Argentina 

abandonou o currency board e deixou sua moeda flutuar, porém, intervenções do Banco 

Central argentino com o intuito de estabilizar a moeda são muito frequentes, criando uma 

espécie de crawling peg na moeda.  

 

Tabela 3 – Coeficientes da regressão para países da América Latina 

α2 β 2 Std. Error β 2 =0 β 2 =1 observ DW t-Statistic
ARS -0.0094 0.90 0.173542 0.0000 0.5684 77 1.99 5.19
BRL -0.0092 0.42 1.117459 0.7045 0.6077 77 2.40 0.38
CLP -0.0035 0.23 2.284022 0.9186 0.7381 77 1.63 0.10
COP 0.0014 -1.12 1.832015 0.5419 0.2513 77 1.77 -0.61
MXN 0.0062 -1.19 1.277225 0.3499 0.0898 77 1.64 -0.94
PEN -0.0022 0.31 1.374292 0.8219 0.6169 77 1.69 0.23

Países da América Latina

 
Fonte: Bloomberg 
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Apesar dessa diferença nos números, as conclusões de Frankel e Poonawala (2006) 

permanecem. Comparando os países desenvolvidos com os latino-americanos, podemos 

observar que os coeficientes dos países desenvolvidos são, em média, mais negativos e 

maiores que 1 em módulo, tendo inclusive sete dos dez países com esta característica. Já nos 

latino-americanos podemos observar somente dois dos seis países com coeficientes negativos. 

 

Esses resultados sugerem diferenças significativas entre países desenvolvidos e países da AL. 

Isso mostra que o viés para moedas de economias da AL é menor que o viés encontrado nas 

moedas de países desenvolvidos. 

 

Tabela 4 – Correlação serial dos erros da regressão para países desenvolvidos 
AUD CAD DKK CHF EUR GBP JPY NOK NZD SEK

AUD 1
CAD -0.02 1
DKK 0.51 0.01 1
CHF 0.36 0.05 0.93 1
EUR 0.51 0.01 1.00 0.92 1
GBP 0.49 0.17 0.71 0.65 0.71 1
JPY 0.24 0.21 0.54 0.65 0.54 0.40 1
NOK 0.43 0.02 0.81 0.77 0.81 0.54 0.40 1
NZD 0.75 0.01 0.51 0.44 0.50 0.48 0.23 0.36 1
SEK 0.57 0.02 0.92 0.84 0.92 0.63 0.45 0.81 0.53 1  

Fonte: Bloomberg 
 

 
Tabela 5 – Correlação serial dos erros da regressão para países da América Latina 

ARS BRL CLP COP MXN PEN
ARS 1
BRL 0.09 1
CLP 0.00 0.38 1
COP 0.01 0.50 0.48 1
MXN 0.12 0.38 0.38 0.44 1
PEN 0.06 0.17 0.51 0.38 0.37 1  

Fonte: Bloomberg 
 

 

Conforme se pode verificar nas tabelas acima, as moedas de países desenvolvidos teem uma 

correlação nos erros maior do que as moedas de países da AL. Como dito anteriormente, o 

método SUR consegue minimizar o efeito das correlações entre os erros. Por isso foram 

criados dois painéis para montar a regressão com SUR, um com países desenvolvidos, e outro 

com países da AL. 
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Tabela 6 – Coeficientes da regressão utilizando SUR para países desenvolvidos 

α2 β 2 Std. Error β 2 =0 t-Statistic
AUD -0.0113 1.37 1.989231 0.4902 0.69
CAD -0.0061 2.58 2.523282 0.3066 1.02
DKK -0.0079 -1.91 0.616319 0.0020 -3.11
CHF -0.0113 -2.78 1.238388 0.0253 -2.24
EUR -0.0081 -1.93 0.621565 0.0020 -3.11
GBP -0.0047 0.17 1.617953 0.9177 0.10
JPY -0.0089 -2.36 1.660699 0.1565 -1.42
NOK -0.0071 -0.62 0.931835 0.5082 -0.66
NZD -0.0198 3.80 2.850757 0.1827 1.33
SEK -0.0075 -0.74 0.856087 0.3872 -0.87

Países Desenvolvidos - SUR

 
Fonte: Bloomberg 
 

 

Tabela 7 – Coeficientes da regressão utilizando SUR para países da América Latina 

α2 β 2 Std. Error β 2 =0 t-Statistic
ARS -0.0100 0.93 0.078608 0.0000 11.77
BRL -0.0113 0.05 0.046948 0.3250 0.99
CLP -0.0035 0.35 2.606706 0.8945 0.13
COP -0.0002 -0.72 1.268637 0.5686 -0.57
MXN 0.0082 -1.78 1.012774 0.0790 -1.76
PEN -0.0022 0.36 0.582614 0.5380 0.62

Países da América Latina - SUR

 
Fonte: Bloomberg 
 

 

Utilizando-se esta técnica, os resultados dos países da AL não sofreram alterações 

significativas, mantendo a média dos coeficientes próxima de zero. No caso dos os países 

desenvolvidos três moedas tiveram mudanças: a coroa dinamarquesa, o franco suíço e o euro 

mantiveram seus coeficientes negativos com valores acima de 1 em módulo, porém 

significativamente diferente de zero desta vez. Esses resultados só veem a corroborar com a 

tese que existem diferenças significativas entre moedas de países desenvolvidos e moedas de 

países da AL. 

 

Para a análise dos dados em pool, tanto na regressão utilizando MQO (mínimos quadrados 

ordinários) quanto na regressão utilizando a SUR, os resultados foram semelhantes. O beta 

para países desenvolvidos é significativamente negativo e diferente de 1, enquanto o beta dos 

países da AL é significativamente positivo. 
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No caso da regressão com MQO, o beta é próximo de 1 com um teste de Wald para beta=1 

gerando um p=0.40. Podemos, então, assumir a não existência de viés no mercado futuro de 

câmbio. Os resultados da regressão em pool explicitam ainda mais as diferenças entre países 

desenvolvidos e da AL. 

 

Tabela 8 – Coeficientes da regressão em pool 

α2 β 2 Std. Error β 2 =0 β 2 =1 observ DW t-Statistic
Países Desenvolvidos -0.0064 -1.01 0.4412400 0.0223 0.0000 77 1.97 -2.29

Países da América Latina -0.0067 0.85 0.179616 0.0000 0.4020 77 2.11 4.73  
Fonte: Bloomberg 
 

 

Tabela 9 – Coeficientes da regressão em pool utilizando SUR 

α2 β 2 Std. Error β 2 =0 β 2 =1 observ DW t-Statistic
Países Desenvolvidos -0.0048 -0.61 0.315326 0.0530 0.0000 77 1.95 -1.94

Países da América Latina -0.0017 0.56 0.057312 0.0000 0.0000 77 2.03 9.84

SUR

 
Fonte: Bloomberg 
 

 

Baseado em seus resultados, Frankel e Poonawala (2006) concluem que dado que o viés nos 

países desenvolvidos ser maior que o dos países emergentes e ainda apontar para a direção 

contrária, uma estratégia de carry trade contra moedas de países desenvolvidos é mais 

lucrativa do que contra países emergentes.  

 

Porém, os testes feitos para essa dissertação mostram que o beta individual das moedas no 

período analisado não é significantemente diferente de zero. Mas se considerarmos as 

regressões em pool chegaremos a um resultado semelhante ao de Frankel e Poonawala (2006). 

Nesse caso, uma estratégia que poderia ser utilizada é a de se fazer um carry trade contra uma 

cesta de moedas de países desenvolvidos, ao invés de se escolher somente uma moeda. 

 

Outra conclusão importante que se pode tirar das regressões acima é a existência de um 

prêmio pelo risco cambial. Como podemos observar, quase todos os α2 são negativos, com 

exceção ao México (MQO e SUR) e Colômbia (MQO). Pela decomposição de Fama (1985), 

temos que α2 = - α1 e pela equação (3): 
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11111 ,)( ++ +−+=− ttttt SFSF εβα  

 

Temos que α1 representa o prêmio pelo risco cambial; conclui-se que todos os investidores 

domésticos pagam um prêmio para aplicar na moeda estrangeira, neste caso, o dólar 

americano. Isso pode ser explicado pelo forte crescimento da economia americana no período 

que abrange este estudo, aliado ao fato de o dólar americano ser considerado uma moeda de 

reserva. 
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4 COUSIN RISKS 

 

O fluxo livre de capitais é um fenômeno recente tanto para países desenvolvidos, quanto para 

países emergentes. Nos países desenvolvidos, apesar de transações internacionais ocorrerem a 

algum tempo, a integração entre seus mercados foi somente concretizada nas últimas 

décadas8.  

 

Nos países emergentes, restrições ao fluxo de capitais só começaram a ser retiradas na década 

de 90, e ainda assim, não podemos considerar estes países integrados. Ou seja, não se pode 

afirmar que exista uma perfeita mobilidade de capitais nesses países. Essa deficiência na 

mobilidade de capitais se reflete diretamente no prêmio exigido pelos investidores, afetando a 

taxa de juros paga pelos países. 

 

Conforme vimos na seção 2, a condição de paridade coberta de juros (CIP) nos diz que o 

retorno nominal de um Bond (título de dívida) em um país deve ser igual a um Bond com as 

mesmas características de risco em outro país quando medidos na mesma moeda. 

 

)(*))(*1()1( ttt
t

t
tt FwdPremiumii

s
f

ii +≅⇒+=+  (1) 

 

Nos países desenvolvidos, a CIP é válida devido à sua integração e a ausência de risco país. 

Nos países emergentes, além do risco da variação cambial, existem outros fatores que fazem 

com que a CIP não seja válida. Esse desvio é, segundo Frankel (1991), a melhor medida para 

a falta de perfeita mobilidade de capitais. Nas próprias palavras do autor:  

 

We call it the political or country premium because it captures all barriers 

integration of financial markets across national boundaries: transactions 

costs, information costs, capital controls, tax laws that discriminate by 

country of residence, default risk, and risk of future capital controls. 

(Frankel, 1991, p. 23) 

 

                                                 
8 Frankel (1991) 
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Para mensurar esse desvio, Frankel (1991) inclui na equação uma variável de risco país. 

Consideremos tΘ  o risco país (risco soberano de inadimplência) no período t, a equação da 

paridade se torna: 

 

( ) )()(*1))(*1()1( ttttt
t

t
tt kCountryRisFwdPremiumii

s
f

ii ++≅⇒Θ++=+  (9) 

 

Dessa maneira podemos decompor a taxa de juros doméstica dos países emergentes em três 

fatores: taxa internacional livre de risco, Forward Premium e prêmio pelo risco país. Desses 

três componentes, podemos considerar a taxa livre de risco um componente exógeno e o 

Forward Premium e o risco país sendo determinados pelo prêmio exigido por investidores 

para investir nesses países. 

 

A busca pelos determinantes desse prêmio exigido por investidores é bastante recorrente na 

literatura, vários estudos já foram feitos tentando descobrir quais são esses determinantes dos 

riscos país e cambial. As conclusões mais comumente encontradas na literatura referem-se ao 

nível de endividamento e ao superávit primário de um país como as principais causas do risco 

país. Já o principal determinante do risco cambial de um país é sua balança de pagamentos. 

Porém, dado que ambos os riscos determinam a taxa de juros de um país, é natural supor que 

estes tenham alguma correlação. 

 

Domowitz, Glen e Madhavan (1998), ao estudar os determinantes do risco país e do risco 

cambial para o México, encontram uma fraca correlação entre os dois riscos. Garcia e Didier 

(2003), ao decompor a taxa de juros brasileira, também encontram evidências da correlação 

entre esses riscos para o Brasil, desta vez, mais forte. As duas únicas condições que justificam 

a existência dessa correlação entre os riscos país e cambial são: uma relação de causalidade 

entre eles ou a existência de fatores geradores comuns aos dois riscos. 

 

Powell e Sturzenegger (2000) tentam buscar uma relação de causalidade entre os riscos 

utilizando uma metodologia de janela de eventos de câmbio. Os autores concluem que 

dependo do grau de dolarização da economia, pode-se inferir uma relação de causalidade 

entre o risco cambial e o risco país. Ou seja, se há um aumento do risco cambial, isso se 
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reflete diretamente no risco país. Argumentos teóricos, no entanto, conseguem justificar a 

existência de causalidade tanto do risco país para o cambial quanto vice-versa. 

 

Em Garcia e Lowenkron (2005), os autores fazem um estudo detalhado desse fenômeno, ao 

qual chamam Cousin Risks. Num primeiro momento os autores buscam entender em que 

países o fenômeno está presente, e num segundo momento, tentam identificar os fatores que 

determinam estes riscos. Dentre os países analisados, os autores descobrem que o Cousin 

Risks está presente somente nos países em desenvolvimento, mas não está presente em todos 

eles.  

 

No segundo momento, os autores concluem que os principais fatores determinantes dos riscos 

país e cambial separadamente não são significantes quando buscam uma causa comum aos 

riscos. As principais causas para o fenômeno do Cousin Risks, segundo os autores, é o 

descasamento de moeda do país, medido como a diferença entre a dívida externa e as reservas 

internacionais, e o nível de desenvolvimento financeiro de um país, medido pela relação 

crédito ao setor privado sobre o PIB. 

 

A literatura a respeito dos Cousin Risks e suas determinantes ainda é bastante recente. Os 

estudos feitos até agora focam na melhora ou piora dos riscos específicos de cada país. Ou 

seja, o que determina o risco país e cambial e a correlação entre eles de um determinado país 

são os fatores macroeconômicos deste país. Com o desenvolvimento do mercado de capitais 

mundial e principalmente dos derivativos, hoje é possível negociar com relativa facilidade 

instrumentos de proteção ao risco especifico da maioria dos países. Isto abre a possibilidade 

para um novo enfoque a respeito dos determinantes dos riscos país e cambial.  

 

O modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) desenvolvido William Sharpe (1964), Jack 

Treynor (1962), John Lintner (1965) e Jan Mossin (1966) afirma que podemos dividir o risco 

total de qualquer investimento em risco sistêmico e risco não-sistêmico. Por risco não-

sistêmico entende-se todo risco que é específico a um determinado ativo, como aqueles 

embutidos nos fundamentos do país. Já o risco sistêmico, ou beta, é o risco que o investidor 

toma por participar do mercado e que não pode ser mitigado através da diversificação.  

 

Com o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros como o Non Deliverable Forward 

(NDF) e o Credit Default Swaps (CDS) que teem a capacidade de mitigar o risco país e 



  41 

 

cambial, essa possibilidade se torna real. Portanto, segundo esta teoria e com a ajuda de novos 

instrumentos financeiros, os fundamentos macroeconômicos de um país podem ser 

diversificados por um investidor que tenha um portfólio global e não deve ter uma influência 

direta na determinação dos riscos daquele país: o que irá determinar o nível de risco de cada 

país é o quanto este país contribui para aumentar (diminuir) o risco do portfólio global. Na 

próxima subseção explico mais detalhadamente o modelo CAPM e suas implicações. 

 

4.1 CAPM 

 

O modelo CAPM é baseado no modelo de portfólio desenvolvido por Markowitz (1959), 

onde o investidor escolhe um portfólio em t-1 que gera um retorno estocástico em t. 

Markowitz assume para esse modelo que os investidores são avessos ao risco e que ao 

escolher seus portfólios procuram a melhor relação risco x retorno. Risco é representado pela 

variância do portfólio, e retorno baseado na média dos retornos passados dos ativos. Nesse 

modelo, a escolha dos investidores é por um portfólio “média-variancia” ótimo, onde eles 

buscam um maior retorno para uma dada variância ou uma menor variância para um dado 

retorno. 

 

Para criar o CAPM, Sharpe (1964) e Lintner (1965) se valem da álgebra do modelo de 

Markowitz (1959) e criam uma relação entre o retorno de um portfólio ótimo de mercado e 

seus ativos individuais. Para isso, os autores se valem de duas premissas adicionais: a 

primeira, refere-se à existência de investimentos e empréstimos a taxa livre de risco de 

mercado e a segunda, que todos os investidores teem as mesmas premissas de retorno para os 

ativos entre t-1 e t. Adicionando essas premissas, os autores demonstram que existe somente 

um portfólio ótimo de mercado na fronteira eficiente em que todos os investem. A relação 

risco x retorno de cada investidor será dada pela proporção entre o ativo livre de risco e o 

portfólio ótimo de mercado que cada um terá. 

 

Se o portfólio ótimo de mercado é um portfólio que está na fronteira eficiente de Markowitz 

(1959), então suas propriedades algébricas são válidas, logo temos: 

 

.,...,1,)]()([)()( niRERERERE imzmmzmi =−+= β  
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Onde E(Ri) é o retorno esperado do ativo i entre t-1 e t; E(Rzm) é o retorno do ativo com β 

igual a zero; E(Rm) é o retorno esperado do portfólio de mercado e βim é o beta do mercado 

que é a covariância entre o retorno do ativo i com o retorno do portfólio de mercado sobre a 

variância do portfólio de mercado: 
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Como o βim também é a inclinação da reta na regressão do ativo i contra o portfólio de 

mercado, ele representa a sensibilidade do retorno do ativo i em relação ao retorno do 

portfólio de mercado. Através da fórmula do βim podemos concluir também que o risco de 

mercado, representado pela variância do seu retorno, é uma média ponderada das covariâncias 

dos ativos do portfólio global. Se xim é o percentual do ativo i no portfólio de mercado, a 

variância do portfólio será: 
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Para completar o modelo CAPM, utilizou-se a premissa da existência de investimentos e 

empréstimos a taxa livre de risco de mercado para substituir o E(Rzm). O retorno de um ativo 

de risco é descorrelacionado com o retorno de mercado quando a sua covariância com o 

mercado é igual a zero, gerando um β igual a zero. Este ativo passa a ser livre de risco em 

relação ao portfólio de mercado pois ele não contribui em nada para a variância do portfólio. 

Denominado este ativo livre de risco como Rf, temos a equação do CAPM: 

 

.,...,1],)([)( niRRERRE fmimfi =−+= β  (10) 

 

Essa equação nos mostra que o retorno esperado de qualquer ativo é a soma do retorno do 

ativo livre de risco de mercado (Rf) com um prêmio de risco, representado pelo beta (βim) 

multiplicado pelo prêmio por unidade de risco beta [E(Rm)-Rf].  

 

O modelo CAPM se baseia na premissa que um investidor exigirá um prêmio de risco maior 

quanto maior for a covariância de um ativo em relação ao portfólio de mercado, em outras 
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palavras, quanto menos este ativo ajudar a diversificar o risco sistêmico do portfólio global, 

maior deve ser seu prêmio de risco. Cochrane (2001) define: 

 

Other things equal, an asset that does badly in states of nature like a 

recession, in which the investor feels poor and is consuming little, is less 

desirable than an asset that does badly in states of nature like a boom in 

which the investor feels wealthy and is consuming a great deal. The former 

asset will sell for a lower price; its price will reflect a discount for its 

“riskiness”, and this riskiness depends on a co-variance, not a variance. 

(Cochrane, 2001, p. 3) 

 

Portanto, segundo o modelo CAPM um investidor somente irá exigir um prêmio de risco pela 

parcela não diversificável de risco deste ativo. Logo, utilizando o CAPM, o prêmio de risco 

de cada país depende da covariância dos ativos deste país em relação ao portfólio global.  

 

4.2 ESTIMAÇÃO DO BETA 

 

Utilizando a metodologia do CAPM foi estimado o risco de cada um dos seis países da AL 

através de seu beta. O período de analise é o mesmo da estimação do prêmio pelo risco 

cambial, de janeiro de 2002 a julho de 2008. Como proxy do portfólio global foi utilizado o 

MSCI World, um índice bem diversificado que contém ativos de quase todos os países. Para 

estimar o beta de cada país foi utilizado o índice MSCI de cada um desses países que tem uma 

boa representatividade dos ativos desses países. 

 

Os resultados utilizando a equação (10) para os países da AL estão a seguir: 
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Tabela 10 – Resultados da regressão do Beta para países da América Latina 
Method: Seemingly Unrelated Regression
Date: 12/17/08   Time: 23:50
Sample: 2002:01 2008:07
Included observations: 79
Number of cross-sections used: 6
Total panel (balanced) observations: 474
One-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ARS - α 0.01406     0.011168 1.258889 0.2087
BRL - α 0.01290     0.008159 1.581258 0.1145
CLP - α 0.00984     0.004556 2.159249 0.0313
COP - α 0.02374     0.008218 2.888536 0.0041
MXN - α 0.00830     0.00419 1.980124 0.0483
PEN - α 0.01835     0.00768 2.389097 0.0173
ARS - β 0.864368 0.297498 2.905458 0.0038
BRL - β 2.181765 0.217352 10.03793 0.0000
CLP - β 1.020049 0.121367 8.404699 0.0000
COP - β 1.146281 0.218914 5.236218 0.0000
MXN - β 1.143813 0.111603 10.24896 0.0000
PEN - β 1.133532 0.204573 5.540973 0.0000

Weighted Statistics

Log likelihood 681.5062

Unweighted Statistics

R-squared 0.346457     Mean dependent var 0.020372
Adjusted R-squared 0.330897     S.D. dependent var 0.084131
S.E. of regression 0.068818     Sum squared resid 2.187988
Durbin-Watson stat 2.055085  
Fonte: Bloomberg 
 

 

Podemos observar que todos os países da AL possuem betas superiores a 1 com exceção da 

Argentina, que possui um beta muito próximo a 1. Isso demonstra o alto prêmio exigido pelos 

investidores para comprarem ativos em países da AL. Quanto mais alto o beta, maior a 

covariância do ativo em relação ao portfólio global e, em conseqüência, menor a 

diversificação que este ativo traz para a carteira global. Isso nos dá uma indicação de que 

países da AL, por mais que tenham melhorado seus fundamentos, ainda terão de pagar um 

alto prêmio de risco. 

 

O país que mais chama a atenção nessa regressão é o Brasil, com um beta superior a 2. O alto 

beta brasileiro é um fenômeno que já perdura há algumas décadas, principalmente após a 
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reestruturação da dívida externa do país com o plano Brady. Destacam-se entre os principais 

motivos para este fenômeno a alta liquidez de seus ativos, o maior desenvolvimento de seu 

mercado de capitais e a fragilidade da economia brasileira. 

 

Referente ao primeiro motivo, podemos destacar a maior liquidez relativa que os ativos 

brasileiros teem em relação aos outros países da AL e mesmo em relação a outros países 

emergentes. Em um momento de crise, quando existe a necessidade de se baixar o risco e de 

gerar liquidez para fazer face à possíveis necessidades imediatas de caixa, ativos de mercados 

emergentes com liquidez são os primeiros a serem vendidos. Isso torna estes ativos mais 

voláteis e correlacionados com o mercado aumentando seu beta. 

 

Quanto à fragilidade da economia brasileira, os resultados se mostram dúbios. A economia 

brasileira se fortaleceu muito nos últimos anos, gerando uma melhora expressiva nos seus 

indicadores. Além disso, comparativamente a outras economias da AL, o Brasil é uma das 

economias mais sólidas. Esta aparente contradição pode criar uma nova possibilidade para 

buscarmos os determinantes do fenômeno dos Cousin Risks. 

 

Os estudos feitos até hoje acerca dos fatores determinantes do Cousin Risks, sempre focaram 

na melhora ou piora dos fundamentos macroeconômicos do país. Porém, se levarmos em 

consideração o altíssimo beta que o Brasil possui, a recente melhora nos fundamentos não 

colaborou para que o país diminuísse seu risco em relação ao portfólio global. O que podemos 

inferir disso é que apesar do Brasil ter melhorado muito seus fundamentos macroeconômicos, 

provavelmente a maioria dos países também obtiveram uma melhora substancial em seus 

fundamentos no mesmo período.  

 

Como então diminuir o prêmio de risco exigido para se investir em ativos de um determinado 

país e conseqüentemente baixar seu beta?  

 

Indicadores macroeconômicos estão entre os principais determinantes da saúde financeira de 

um país. Porém, conforme exposto anteriormente, esses índices, de maneira, isolada não 

conseguem explicar a formação do risco país, ou seja, não são os principais determinantes do 

prêmio de risco relativo exigido por investidores.  
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Fatores administrativos e normativos podem trazer também uma grande contribuição para o 

aumento do risco país. Arida (2004) ao discutir um projeto para conversibilidade da moeda 

brasileira, não vê como entrave à irrestrita conversibilidade da moeda as fragilidades usuais 

como mercado financeiro doméstico pouco desenvolvido, câmbio fixo, ausência de superávit 

fiscal expressivo, supervisão bancária insuficiente ou desequilíbrios patrimoniais latentes em 

intermediários financeiros. O autor classifica como causas principais o que chama de 

distorções externas, representadas por controles no mercado de câmbio e distorções internas, 

citando o fato da jurisdição doméstica ser percebida como menos respeitadora dos direitos de 

propriedade do que a jurisdição estrangeira. 

 

Existem ainda outros fatores que devem ser mencionados, como corrupção administrativa 

elevada, burocracia excessiva tanto para criação de uma empresa quanto para importação e 

exportação dificultando o comércio exterior, altos custos trabalhistas, legislação fiscal 

complexa e ineficiente, infra-estrutura precária com altos custos de transporte e matriz 

energética deficiente. 

 

A quantidade e complexidade dos fatores que influenciam os Cousin Risks são enormes. 

Focar os estudos de suas causas determinantes somente na correlação dos fatores 

macroeconômicos com os riscos país e cambial pode fazer com que cheguemos a conclusões 

incompletas. 

 

Estudos anteriores buscaram explicar o fenômeno do Cousin Risks através de medidas 

absolutas, ou seja, correlacionando fatores macroeconômicos com a melhora ou piora dos 

riscos. Em contrapartida, a aplicação do modelo CAPM permite calcular o preço relativo dos 

ativos de risco, indicando com maior clareza quais políticas econômicas seriam mais eficazes 

na redução dos riscos determinantes da taxa de juros. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Através da revisão da literatura observamos que o Forward Premium Puzzle ainda está longe 

de ser solucionado. Esta dissertação, conforme esperado, também refuta a hipótese do câmbio 

futuro ser um estimador não viesado da taxa de câmbio no futuro. A contribuição que este 

trabalho da à literatura do Puzzle está na comparação entre as moedas de países desenvolvidos 

e de países emergentes, que é o caso dos países latino-americanos. 

 

Existem claras diferenças no viés existente na moeda de países desenvolvidos e de países 

latino-americanos. Enquanto, em geral, o beta dos países desenvolvidos é negativo com 

valores em módulo maior que 1, o beta de países latino-americanos é positivo. Quando 

analisamos os países em pool, chegamos a números ainda mais claros: países latino-

americanos teem o beta próximo de 1 e significativamente diferente de zero, enquanto o beta 

dos países desenvolvidos é negativo e também significativamente diferente de zero. 

 

Ao tentar justificar o beta negativo dos países desenvolvidos, Fama (1984) conclui que a 

covariância entre o Forward Premium e o valor esperado da taxa spot no futuro é negativa. 

Como o beta dos países latino-americanos é positivo podemos concluir que Forward 

Premium e o valor esperado da taxa spot no futuro covariam positivamente. Isso pode ser 

justificado pelo fato de moedas emergentes terem uma trajetória mais previsível em relação a 

moedas desenvolvidas pela sua inflação mais alta e conseqüente depreciação. 

 

Uma implicação deste resultado para investidores que arbitram moedas através do chamado 

carry trade, tomar recursos emprestados em uma moeda e investir em outra, é o maior risco 

que se corre investindo em moedas emergentes, pois o risco dessas moedas se depreciarem é 

muito grande. Os resultados do beta para países desenvolvidos na regressão em pool, 

negativos e significativamente diferentes de zero, implica também que investir numa cesta de 

moedas de países desenvolvidos ao invés de investir somente em uma moeda pode ajudar a 

diminuir o risco da estratégia. 

 

As taxas de juros dos países emergentes são determinadas por três fatores: taxa de juros 

internacional, risco país e Forward Premium. Desses três componentes, podemos considerar a 
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taxa livre de risco como um componente exógeno e o Forward Premium e o risco país sendo 

determinados pelo prêmio exigido por investidores para aplicar nesses países. Dado que 

ambos os riscos determinam a taxa de juros de um país, é natural supor que estes tenham 

alguma correlação. 

 

Estudos recentes encontraram correlação entre o Forward Premium e o risco país, o 

fenômeno conhecido como Cousin Risks. As duas únicas condições que justificam a 

existência dessa correlação entre os riscos país e cambial são a relação de causalidade entre 

eles ou a existência de fatores geradores comuns aos dois riscos.  

 

Existem alguns estudos que tentam confirmar esta relação de causalidade. Porém, dado o fato 

da teoria econômica encontrar justificativas tanto para o risco país quanto para o Forward 

Premium, não há estudos conclusivos que comprovem a mencionada relação.  

 

Outros estudos tentaram encontrar os fatores geradores comuns ao fenômeno do Cousin Risks 

por meio da relação entre os riscos e indicadores macroeconômicos. Porém, apesar da grande 

melhora nos indicadores econômicos dos países latino-americanos, o prêmio exigido pelos 

investidores continua muito alto, ou seja, a melhora em indicadores de solvência ou de conta 

corrente de um determinado país certamente ira gerar um efeito positivo sobre a economia 

desta nação, embora não sejam determinantes na redução do Forward Premium e do risco 

país a longo prazo. 

 

Nos últimos anos, a melhora nos indicadores econômicos dos países em desenvolvimento fez 

com que os prêmios de risco exigidos pelos investidores tivessem uma queda significativa em 

termos absolutos. Mas quando analisamos o período estudado pelo modelo CAPM, observar-

se que o risco relativo das economias dos países em desenvolvimento continua alto.  

 

Utilizando o CAPM pode-se capturar a melhora absoluta e a relativa de risco de um 

determinado país, indicando com maior clareza quais políticas econômicas seriam as mais 

eficazes à redução dos riscos determinantes da taxa de juros. Este modelo nos permite 

também mensurar o impacto de reformas sobre outros fatores determinantes como melhorias 

em infra-estrutura, gestão administrativa e fatores normativos. 
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Uma sugestão para pesquisa posterior seria criar um modelo baseado no CAPM utilizando o 

recente desenvolvimento dos instrumentos financeiros, como por exemplo os derivativos de 

crédito, que possibilitará melhor avaliar quais os fatores que realmente afetam os riscos 

determinantes das taxas de juros dos países em desenvolvimento. 
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ANEXO A – TESTES DE RAIZ UNITÁRIA 
 

Teste Dick-Fuller aumentado (ADF): 

 

ADF Test Statistic 1%   Critical Value*
AUD Spot -3,256590 -2,5926

Futuro -3,254081 -2,5926
CAD Spot -2,900185 -2,5926

Futuro -2,903842 -2,5926
CHF Spot -4,680058 -2,5926

Futuro -4,680133 -2,5926
DKK Spot -4,458766 -2,5926

Futuro -4,464664 -2,5926
EUR Spot -3,018281 -2,5926

Futuro -3,024524 -2,5926
GBP Spot -4,703419 -2,5926

Futuro -4,709716 -2,5926
JPY Spot -5,419224 -2,5926

Futuro -5,533085 -2,5926
NOK Spot -5,204303 -2,5926

Futuro -5,206753 -2,5926
NZD Spot -2,736891 -2,5926

Futuro -2,735642 -2,5926
SEK Spot -2,730034 -2,5926

Futuro -2,745534 -2,5926
ARS Spot -4,805489 -2,5926

Futuro -2,844325 -2,5926
BRL Spot -4,249678 -4,0787

Futuro -4,115101 -4,0787
CLP Spot -3,130966 -2,5926

Futuro -3,105192 -2,5926
COP Spot -3,815189 -2,5926

Futuro -3,827491 -2,5926
MXN Spot -2,912866 -2,5926

Futuro -2,899139 -2,5926
PEN Spot -4,897596 -2,5926

Futuro -4,718937 -2,5926
*Valor crítico de MacKinnon para rejeição da hipótese de raiz unitária  


