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Resumo 

 

O conceito de paridade coberta de juros sugere que, na ausência de barreiras para arbitragem 

entre mercados, o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos 

relevantes, com exceção da moeda de denominação, na ausência de risco de variação cambial 

deve ser igual a zero. Porém, uma vez que existam riscos não diversificáveis, representados 

pelo risco país, inerentes a economias emergentes, os investidores exigirão uma taxa de juros 

maior que a simples diferença entre as taxas de juros doméstica e externa. 

 

Este estudo tem por objetivo avaliar se o ajustamento das condições de paridade coberta de 

juros por prêmios de risco é suficiente para a validação da relação de não-arbitragem para o 

mercado brasileiro, durante o período de 2007 a 2010. O risco país contamina todos os ativos 

financeiros emitidos em uma determinada economia e pode ser descrito como a somatória do 

risco de default (ou risco soberano) e do risco de conversibilidade percebidos pelo mercado. 

 

Para a estimação da equação de não arbitragem foram utilizadas regressões por Mínimos 

Quadrados Ordinários, parâmetros variantes no tempo (TVP) e Mínimos Quadrados 

Recursivos, e os resultados obtidos não são conclusivos sobre a validação da relação de 

paridade coberta de juros, mesmo ajustando para prêmio de risco. Erros de medidas de dados, 

custo de transação e intervenções e políticas restritivas no mercado de câmbio podem ter 

contribuído para este resultado. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Paridade Coberta de Juros. Risco País. Cupom Cambial. 



 

Abstract 

 
 

The concept of covered interest parity imply that, in the absence of arbitrage barriers between 

two markets, the interest differential among two assets, identical in all relevant aspects, 

excepted by the reference currency, in the absence of currency risk must be equal to zero. 

However, since there is any non-diversified risk, represented by the country risk, typical of 

emerging market economies, the investors will require a higher interest rate than the actual 

difference between the local and foreign interest rate. 

 

The purpose of this study is to evaluate if the adjustment of the covered interest parity 

condition by risk premium is sufficient to validate the non-arbitrage condition to the Brazilian 

market, during the period between 2007 and 2010. The country risk affect all the assets issued 

for a specific economy and can be described as the sum of the default risk (or sovereign risk) 

plus the convertibility risk perceived by the market. 

 

In order to estimate the non-arbitrage equation were used regressions such as Ordinary Least 

Squares, Time-Varying Parameters (TVP) and Recursive Least Squares, and the results were 

not conclusive in regards the validation of the covered interest parity, even adjusted by the 

risk premium. Measurement errors, transaction cost and interventions and restrictive policies 

on the foreign exchange market might be contributed to such result. 
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1. Introdução 

 

 

Depois de amortecidos os impactos e reduzidas as incertezas que contaminaram o mercado 

financeiro durante e após a recente crise, que teve início em 2007 com a deterioração de uma 

parcela relativamente limitada do setor de hipotecas subprime nos Estados Unidos, e que 

rapidamente se espalhou para diversos mercados, impactando diretamente a oferta de crédito 

nos diversos países do Mundo, o Brasil voltou a ser alvo de investidores estrangeiros. Estes 

agentes externos buscavam direcionar um relativo excesso de liquidez para ativos com 

retornos mais atrativos, porém com uma condição de risco aceitável. 

 

Neste contexto, surge a oportunidade de empresas brasileiras reduzirem seus custos de 

captação em moeda local, resultado de oportunidades de arbitragem entre o mercado de dívida 

externa brasileira e o mercado de dívida local. Vargas (2011) apresenta evidências da 

existência de tal arbitragem ao verificar a presença de comportamento anormal no cupom 

cambial1 em momentos próximos à emissão de eurobonds de empresas brasileiras. Esta 

condição é resultado, entre outras razões, de desvios de Paridade da Taxa de Juros. 

 

De acordo com Assaf Neto (2006) e Pimentel (2006) a opção de uma empresa brasileira por 

captar recursos em outras moedas, seja por meio de títulos emitidos no exterior ou por dívida 

bancária, normalmente está relacionada à busca por prazos mais longos de dívida e por 

menores taxas de juros, ambos resultados de uma maior oferta de liquidez. Outro fator 

importante que leva as companhias a se endividarem em outras moedas está relacionado ao 

fato destas buscarem “casar” as moedas referenciais de suas dívidas com seus respectivos 

contas a receber, no caso das empresas exportadoras, realizando assim o que o mercado 

chama de hedge natural. Mas outra possibilidade, a de baratear seu custo de captação em 

moeda local, devido a diferenciais de taxas de juros, é pouco discutida na literatura. 

 

Com o aprofundamento da integração econômica e financeira a partir da década de 90, o 

papel do setor externo cresceu substancialmente, sobretudo nos mercados emergentes. Muitas 

empresas desses países utilizam extensivamente o mercado externo para se financiar e o 

                                                           
1 Definiremos mais adiante o conceito de cupom cambial. 
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investimento estrangeiro direto tornou-se um fator importante para o seu crescimento 

econômico. 

 

O presente trabalho, fundamentado pelo referencial teórico sobre paridade de juros, busca 

verificar, por meio de testes econométricos, se o ajustamento das condições de paridade 

coberta de juros por prêmios de risco leva à validação da relação de não-arbitragem para o 

mercado brasileiro, durante o período de 2007 a 2010. Além disso, procura-se avaliar se os 

componentes do risco país sugeridos pela literatura sobre o tema, são suficientes para explicar 

os desvios de paridade observados. Para tal, este trabalho comparou os resultados obtidos por 

meio da aplicação de uma regressão por Mínimos Quadrados Ordinários, com outra na qual se 

aplicou a metodologia de parâmetros variantes no tempo (TVP). Adicionalmente, utilizou-se o 

método de Mínimos Quadrados Recursivos como instrumento de comparação. 

 

O texto do trabalho é composto pela presente seção de introdução e mais seis adicionais. A 

segunda seção faz uma breve revisão conceitual, sem a intenção de esgotar o tema, sobre 

paridade coberta de juros, risco país e risco soberano, risco de conversibilidade, seus 

respectivos componentes e medidas. A terceira destina-se à descrição de alguns conceitos 

econométricos básicos utilizados no trabalho. A seção 4 apresenta a base de dados utilizada, 

bem como o desenvolvimento do modelo testado. As seções 5 e 6 trazem respectivamente a 

apresentação e análise dos resultados e a conclusão do trabalho. Por fim, a última seção 

apresenta sugestões para estudos futuros. 
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2. Referencial Teórico 

 

 

No que se refere ao cenário econômico doméstico, a economia brasileira havia passado por 

grandes mudanças nos últimos anos, principalmente no período entre 2000 e 2010, como 

divulgado pelo Banco Central do Brasil (2010). O Brasil se destacava como um país que 

vinha mantendo o controle do risco inflacionário, por meio das metas de inflação e um banco 

central autônomo, com uma maior disciplina fiscal, divulgando sucessivos superávits 

primários e uma melhora no perfil da dívida, com redução da parcela de curto prazo e 

indexada ao dólar, juntamente com a recomposição das reservas internacionais, que 

contribuíram para a melhora na condição de solvência do país. 

 

Esta alteração no perfil da dívida pública impactou diretamente os mercados de títulos de 

dívida externa e de cupom cambial no Brasil, pois interferiu positivamente no risco país, 

componente teórico importante da taxa de juros em dólares no mercado local. Fluxos 

financeiros, comerciais e intervenções do Banco Central, principalmente na taxa de juros 

doméstica, e no mercado de câmbio, também são fatores importantes para determinar os 

preços de equilíbrio no cupom cambial, além dos componentes fundamentais, juros externos e 

risco país. 

 

Segundo estudo realizado por Taylor (1989), apesar de todos os recentes avanços na 

eficiência dos mercados cambiais mundiais, os desvios da paridade coberta de juros 

aumentam em períodos de incertezas e turbulências, e podem permanecer por certo tempo 

antes de serem devidamente arbitrados. 

 

Frankel (1991) conclui que a medida mais adequada da perfeita mobilidade de capitais é a 

paridade coberta de juros, na qual “[...] fluxos de capitais equalizam as taxas de juros entre os 

países quando denominadas em uma mesma moeda”. Ainda segundo o autor, o diferencial (ou 

desvio) da paridade coberta de juros é a forma mais adequada de se medir a falta de perfeita 

mobilidade de capitais “[...] porque capta todas as barreiras à integração dos mercados 

financeiros através das fronteiras nacionais: custos de transação, custos de informação, 

controle de capitais, leis sobre tributação que discriminam por país de residência, risco de 
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moratória e risco de futuros controles cambiais”. Garcia e Olivares (2001) sugerem que, de 

forma geral, podemos agrupar os diversos fatores citados acima como risco país. 

 

Apesar da redução progressiva das barreiras institucionais aos capitais estrangeiros, 

principalmente a partir do fim da década de 80 e início da década de 90, com a edição da 

Resolução 1.289, de 20 de março de 1987, do Conselho Monetário Nacional e posteriormente 

do Anexo IV2, disciplinando o investimento externo no mercado de valores mobiliários local, 

o Brasil ainda é um país que apresenta restrições à perfeita mobilidade de capital. Somando-se 

a isso o fato de possuir uma moeda não conversível, com histórico de instabilidade econômica 

e tendo apresentado significativa vulnerabilidade aos humores dos investidores externos 

durante a última crise, é de se esperar que exista a necessidade do ajuste das relações de 

paridade por prêmios de risco (no caso da paridade coberta de juros, pelo risco país) para que 

a paridade de juros seja válida no mercado de taxas de juros brasileiro. 

 

Garcia e Lowenkron (2005) sugerem que a vulnerabilidade a choques externos de uma 

economia pode ser identificada por meio de níveis elevados e presença de volatilidade nas 

medidas de risco país e forward premium, dado pelo risco cambial, principalmente quando 

observamos uma correlação positiva entre ambas. 

 

 

2.1. Paridade Coberta de Juros 

 

 

Sarno e Taylor (2003) afirmam que na ausência de barreiras para arbitragem entre mercados, 

o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos relevantes (prazo de 

maturidade, fluxo de amortização, frequência de pagamento de juros, entre outros), com 

exceção da moeda de denominação, e com cobertura da variação cambial até os respectivos 

vencimentos, deve ser igual a zero e então a paridade coberta de juros será válida. 

 

Segundo Baba e Packer (2008) a condição de paridade coberta de juros postula que 

diferenciais de taxas de juros entre moedas devem refletir perfeitamente o seu forward 

                                                           
2 A Resolução 1.832 do CMN, de 31 de maio de 1991, aprovou como parte integrante da Resolução 1.289, o 
regulamento do Anexo IV. 
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discount aplicado ao par de moedas em questão. Caso contrário, um arbitrador poderia fazer 

uma transação operando da forma a zerar o prêmio de arbitragem. Ainda segundo os autores, 

para que a paridade coberta de juros seja estritamente válida, os custos de transação devem ser 

mínimos e não deve existir nenhum tipo de risco político, de crédito ou contraparte, risco de 

liquidez ou erros de medição. Custos de transação e risco político podem ser considerados 

insignificantes quando falamos do mercado de moedas chamadas G103, porém, os autores 

propõem que o risco de contraparte pode ter crescido bastante durante a última crise. Na 

medida em que este risco de crédito estava concentrado em um único lado do mercado, um 

desvio de paridade pode ter surgido. 

 

Holanda e Cavalcante (1998) sugerem que desvios de paridade coberta de juros podem 

ocorrer por várias razões como custos de transação, tributação, existência de controles sobre a 

mobilidade de capital, risco de default, liquidez, legislação discriminatória em relação ao país 

de origem do capital, risco político ou ainda a mera possibilidade de existência, no futuro, de 

barreiras aos fluxos de capital entre as nações. 

 

No cenário pós crise, com as taxas de juros externas bastante reduzidas devido à implantação 

das políticas monetárias americana e européia, que visavam estimular o crescimento, e com a 

reabertura do mercado de capitais, surge o incentivo para que empresas brasileiras, financeiras 

e não financeiras, arbitrem o diferencial de juros entre a taxa externa em dólares americanos e 

o cupom cambial. O fluxo deste tipo de operação pode ser descrito por quatro operações como 

segue: 

 

• captação de recursos no mercado externo, com o compromisso de pagamento futuro do 

valor de principal, corrigido por uma taxa de Libor mais um spread de crédito; 

• venda dos dólares (compra de reais) captados no mercado spot; 

• compra de posição na BM&FBovespa, na qual a empresa fica ativa a uma taxa em dólares 

equivalente ao custo da captação e passiva a um percentual de CDI,  inferior ao custo de 

suas captações locais, ou em alguns casos, dependendo do spread de crédito aplicado, 

inferior até à remuneração recebida em suas aplicações no mercado local4; 

                                                           
3 Moedas chamadas G10 - U.S. Dollar (USD) / Canadian Dollar (CAD)/ Japanese Yen (JPY)/ Australian Dollar    
(AUD)/ New Zealand Dollar (NZD)/ British Pound (GBP)/ Euro (EUR)/ Swiss Franc (CHF)/ Swedish Krona 
(SEK)/ Norwegian Krona (NOK). 
4 Esta operação também  pode ser realizada via Bancos.  
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• no vencimento dos contratos de empréstimo e swap, a empresa receberá o valor em reais, 

equivalente ao valor a ser liquidado da dívida em dólares. Para que não haja risco de 

variação cambial na operação, a taxa de câmbio da liquidação do swap deve ser a mesma 

utilizada para a remessa dos recursos para liquidação da dívida (por exemplo, PTAX do dia 

anterior ao vencimento). 

 

Os três últimos passos podem ser sintetizados em uma única operação na qual o investidor 

aplica os recursos no cupom cambial de mesmo vencimento do empréstimo, recebendo como 

remuneração a variação cambial do período, mais o cupom negociado. A partir da operação 

sintetizada acima, pode-se montar a equação da seguinte forma: 

 

RUSD = cct;k – (rt;k* + sc)  (1) 

 

Onde: 

RUSD é o retorno em dólares da operação 

cct;k é o cupom cambial para o período k 

rt;k* é a taxa de juros externa definida no instante t para o período k 

sc é o spread de crédito cobrado pelos agentes financeiros 

 

Se RUSD é positivo, pode-se dizer que existe arbitragem5 entre o mercado de dívida local e o 

externo. A taxa referência de mercado para estas operações de arbitragem é geralmente o 

cupom cambial. Descolamentos do cupom cambial em relação à Libor, quando não 

acompanhados de um aumento no risco país, resultam em desvios de paridade coberta de 

juros e, por consequência, em oportunidades de arbitragem como as descritas acima. 

 

Algebricamente a paridade coberta de juros é dada por: 

 

(1 + rt;k) St = (1 + rt;k*) Ft;k  (2) 

 

 
                                                           
5 Para a teoria de finanças, uma operação de arbitragem é uma operação financeira na qual não há a necessidade 
de investimento de qualquer capital inicial e se realiza um ganho certo sem correr risco. Na prática, o conceito de 
arbitragem é usado para descrever operações que envolvem pouco risco, como comprar algum ativo barato em 
um mercado e revender por um preço superior o suficiente para cobrir todos os custos envolvidos, em outro 
mercado de ativos muito semelhantes. 
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Onde: 

rt;k é a taxa de juros doméstica definida no instante t para o período k; 

rt;k* é a taxa de juros externa definida no instante t para o período k; 

St é o preço spot no instante t da moeda estrangeira em termos da moeda nacional 

Ft;k é o preço futuro de S, definido no instante t, para um contrato que vence k 

períodos à frente de St. 

 

Ou de forma equivalente, aplicando logaritmos: 

 

Ft;k - St = rt;k - rt;k*   (3) 

 

Ou seja, o diferencial de taxa de câmbio dado pelos mercados futuro e spot, chamado forward 

premium, será igual ao diferencial de juros entre ativos de características idênticas, medidos 

nas respectivas moedas. Porém, pelos motivos expostos anteriormente, relacionados à 

mobilidade de capitais no Brasil e como consequência às restrições de mobilidade, ao 

surgimento do risco país, as equações (2) e (3) não são diretamente aplicáveis ao mercado 

brasileiro, pois existe uma lacuna entre a taxa de juros doméstica e a externa representada por 

um prêmio de risco. Para que um investidor estrangeiro seja ao menos indiferente entre 

aplicar seus recursos em títulos do seu país de origem ou em títulos de outros países, 

principalmente dos emergentes, a taxa de juros interna do país emissor, denominada na moeda 

do país do investidor, deve ser no mínimo igual à taxa de juros externa livre de riscos, 

ajustada por um prêmio de risco. 

 

Segundo Takami e Leme (2003), uma vez que existam riscos não diversificáveis, os agentes 

exigem uma taxa de juros maior que a diferença corrente entre as taxas de juros doméstica e 

externa. O rendimento diferencial dos ativos com riscos em relação aos ativos tidos como 

livres de risco é determinado geralmente pelas condições gerais de liquidez, pelo grau de 

aversão ao risco por parte dos aplicadores e o risco particular que eles atribuem a cada ativo. 

 

Garcia e Didier (2001) afirmam que, por contaminar todos os ativos financeiros emitidos em 

um determinado país, o risco país não é passível de hedge, ou seja, não pode ser eliminado 

com a diversificação dos investimentos entre ativos de um mesmo país. Por ser um risco 

sistêmico, o risco país aumenta o retorno esperado dos ativos do país ou, equivalentemente, 
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reduz o preço destes ativos em relação a ativos idênticos emitidos em países com um risco 

melhor que o seu. 

 

Desta maneira, a equação (2) deve ser ajustada como segue: 

 

(1 + rt;k) St = (1 + rt;k*+ Rpt;k) Ft;k  (4) 

 

Onde:  

Rpt;k é o prêmio sugerido pelo risco país definido no instante t para o período k. 

 

A expressão (rtk*+ Rpt;k) do lado direito da equação é também conhecida no mercado 

brasileiro como “Cupom Cambial Limpo” 6. Desta forma, uma maneira de se obter o risco 

país por diferença, seria através do cupom cambial, que é a taxa de rendimento, em moeda 

estrangeira, obtida para um investimento no Brasil em um título indexado ao dólar.  Pode-se 

decompor o rendimento deste cupom (cct;k)
 7 em: 

 

cct;k = rt;k* + Rpt;k    (5) 

 

Sobre os desvios de paridade coberta de juros no Brasil, Viola (2009) analisou o impacto dos 

swaps cambiais ofertados pelo Banco Central na estrutura a termo do cupom cambial e 

concluiu que as variáveis de aversão a risco (EMBI e posição líquida de estrangeiros no 

cupom cambial) e os swaps cambiais têm efeito sobre a taxa de juros local em dólares. Vargas 

(2011) mostra evidências de que emissões de eurobonds de empresas brasileiras têm impacto 

sobre o mercado de cupom cambial pelo canal de arbitragem. Ambos os trabalhos contribuem 

com a afirmação anterior de que ações de liquidez têm efeito sobre o cupom cambial, e por 

conseqüência, no desvio de paridade coberta de juros. 

 

Takami e Leme (2003), ao aplicarem testes de cointegração de Johansen para o intervalo de 

agosto de 2001 a junho de 2003 para o mercado brasileiro, não puderam verificar a validade 

das relações de paridade de juros, mesmo ajustando para prêmios de risco. Porém, conforme 

sugerido pelos próprios autores, erros de medição podem ter causado uma redução no poder 

                                                           
6 Limpo porque se utiliza a cotação do dólar pronto (spot) do momento da cotação. Para a formação do cupom 
cambial sujo utiliza-se a cotação da PTAX do dia anterior. 
7Ver a descrição de contratos da BM&FBOVESPA no site www.bmfbovespa.com.br. 
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dos testes e por isso o trabalho não apresentou evidência empírica sólida para que se pudesse 

afirmar ou negar que a condição de não arbitragem vigorou durante o intervalo amostral 

analisado.  

 

 

2.2. Risco País e Risco Soberano 

 

 

O risco país se tornou um importante fator na macroeconomia com a integração do mercado 

de capitais internacional. Conforme definido por Canuto e Santos (2003), risco soberano e 

risco país, embora fortemente relacionados, dizem respeito a objetos distintos. O risco país é 

um conceito mais abrangente que, indo além do risco soberano, está relacionado ao risco de 

inadimplência por parte de empresas privadas e indivíduos residentes em um país, associado a 

fatores sob o controle do governo, mas alheios aos controles destas empresas privadas ou 

indivíduos. 

 

O risco país impõe, sobre todos os ativos financeiros daquele país, uma carga compensatória 

de prêmio no retorno por eles oferecido. Diversos autores propõem diferentes maneiras de 

compor este risco país, utilizando-se de diversos parâmetros como proxy para os fatores que 

supostamente explicam tal risco. Segundo Garcia e Lowenkron (2005), o prêmio para o risco 

país é relevante quando os agentes de mercado percebem a possibilidade de um evento de 

default para determinada economia. 

 

Garcia e Didier (2001) afirmam que as variáveis explicativas do risco país, medido por meio 

do spread de um título soberano acima de um título considerado livre de risco, podem ser 

geralmente dividas em três conjuntos: variáveis de solvência e liquidez do país, variáveis de 

desempenho macroeconômico e variáveis de condições de oferta do mercado financeiro 

internacional (proxies para o grau de aversão ao risco). Além das variáveis acima, os autores 

afirmam ainda que o risco de conversibilidade mostrou ter sido um importante componente do 

risco Brasil, especialmente em épocas de crise. Este risco pode ser definido como o risco 

associado à possibilidade de, detendo-se reais, convertê-los livremente em moeda estrangeira. 

Esta variável engloba a possibilidade de controle de capitais que impeçam a transferência 

internacional de recursos, mas exclui o risco de uma moratória. 
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Takami e Leme (2003) ao testarem as relações de paridade para a economia brasileira 

dividem o risco país em risco de não pagamento e risco de fronteira, e compõem estas 

variáveis respectivamente pela taxa spread dos global bonds8 e pela razão entre o cupom 

cambial das NBC-E e a taxa yield do global 04. Porém, por apresentar sinal negativo durante 

um período da amostra, o que seria contra-intuitivo, os autores não utilizaram o componente 

que representaria o risco de fronteira nos testes. 

 

 

2.3. Medidas de Risco Soberano 

 

 

O índice mais conhecido e utilizado na literatura no que diz respeito a prêmios de risco em 

títulos de economias emergentes é o EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), divulgado 

pelo J.P.Morgan e medido pela diferença entre a taxa de retorno dos títulos denominados em 

moeda estrangeira emitidos por países emergentes e a taxa oferecida por títulos emitidos pelo 

Tesouro americano. O EMBI+ é composto principalmente por títulos de dívida externa, mas 

podem incluir também empréstimos negociados (traded loans) e títulos domésticos 

denominados em moeda estrangeira. Além disso, O EMBI Brasil é composto de uma cesta de 

títulos que pode variar, na medida em que o governo emite novas dívidas e estas apresentem 

os pré requisitos definidos na metodologia desenvolvida. 

 

Outra medida de risco que tem se tornado bastante popular nos últimos anos vem do mercado 

de Credit Default Swaps (CDS), um contrato que oferece uma compensação vinculada à 

ocorrência de um evento de crédito de uma entidade referência específica. O titular de um 

CDS detém o direito de vender um título de dívida emitido pela entidade referência, pelo seu 

valor de face, na ocorrência de um evento de crédito, e por isso paga ao vendedor de tal 

proteção, periodicamente, um prêmio de seguro até a data de vencimento do contrato de 

derivativos ou até quando um evento de crédito ocorrer, o que acontecer primeiro. Esse 

prêmio é usualmente expresso como porcentagem (em pontos base) do valor nominal do 

contrato e é chamado de prêmio do CDS ou CDS spread. 

 

                                                           
8 Taxa de juros paga acima da remuneração de um título do tesouro americano de prazo equivalente. 
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Assim como no mercado de títulos, o spread de mercado do CDS reage de acordo com a 

percepção do risco de crédito da entidade de referência, por parte dos investidores, 

aumentando quando esta percepção de risco piora e diminuindo quando a expectativa de um 

evento de crédito se torna menos provável. Importante mencionar aqui que o spread do CDS 

negociado no mercado não leva em consideração o risco de default da contraparte do swap. 

 

Hull and White (2000) propõem uma metodologia para avaliar um CDS com payoff 

contingencial a um evento de default, para uma única entidade referência, quando não há risco 

de default da contraparte e descreve as variáveis probabilidade de default, taxas de juros e 

índice de recuperação de crédito em caso de default como os principais componentes na 

determinação do CDS spread. 

 

O gráfico 1 abaixo mostra as séries históricas do EMBI+ Brasil e do CDS Brasil com prazo de 

vencimento em um ano, em basis points, com a correlação entre estas duas medidas de risco 

soberano. 
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Gráfico 1 – Séries históricas do EMBI+ Brasil e CDS Brasil de um ano 
Fonte: IPEA e Bloomberg 

 

Muitos pesquisadores utilizam o EMBI em seus trabalhos e essa preferência em relação ao 

uso do CDS se dá principalmente pelo fato do primeiro apresentar séries mais longas e 

disponíveis para vários países e setores. Além disso, soma-se ao argumento anterior o fato de 

que os contratos de CDS somente foram padronizados pelo International Swaps and 
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Derivatives Association em 1998. Para o Brasil, as séries históricas de CDS iniciam-se 

geralmente em 2005, dependendo da fonte. No entanto, Prates e Farhi (2009) afirmam que nos 

últimos anos o índice calculado pelo J.P. Morgan começou a perder sua sensibilidade em 

função, principalmente, da perda de liquidez do mercado secundário de títulos da dívida 

soberana do Brasil, devido às importantes recompras do Tesouro Nacional, somado ao menor 

volume de novas emissões e à forte volatilidade dos títulos do Tesouro americano. Além 

disso, outro fator negativo à utilização do EMBI está relacionado ao seu duration, uma vez 

que este é derivado pelos durations dos vários títulos utilizados na sua composição. 

 

Neste trabalho utilizaremos o CDS com prazo de vencimento em um ano como proxy para o 

risco de default na composição do risco país. O gráfico 2 abaixo mostra a correlação das 

séries dos spreads dos CDS para o Brasil com vencimentos em um e cinco anos, sendo o 

último mais líquido que o primeiro. No entanto, optamos por utilizar o instrumento com 

vencimento em um ano, para que os prazos de todas as variáveis sejam compatíveis. 
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Gráfico 2 – Correlação das séries dos spreads dos CDS para o Brasil. 
Fonte: Bloomberg 

 

A partir de abril de 2008 o Brasil recebeu a classificação de grau de investimento pelas 

agências de ratings9. Este fato provocou uma euforia inicial nos mercados de ativos 

brasileiros, em particular pela não antecipação do movimento (upgrade) pelo mercado, 

                                                           
9 30/04/2008 – Standard & Poor’s. 29/05/2008 – Fitch Ratings. 22/09/2009 – Moody’s. Para mais detalhes sobre 
os critérios de classificação das agências de ratings, ver Canuto e Santos (2003). 
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acentuando a tendência de apreciação do real em curso nos meses anteriores. Em julho de 

2008 o real apresentava evidências do seu fortalecimento e ocupava a primeira posição no 

ranking das moedas dos países emergentes que adotam regimes de flutuação suja, no que se 

referia à valorização frente ao dólar no período de julho de 2007 a julho de 2008. Em 

comparação ao euro, a apreciação também foi evidente, o que constituiu uma adicional 

indicação de que a valorização da moeda brasileira não seria simplesmente reflexo da 

depreciação da moeda-chave no mercado internacional (Prates e Farhi - 2009). 

 

Entretanto, o acirramento da crise financeira, que assumiu dimensões sistêmicas após a 

falência do Lehman Brothers em Setembro de 2008, levou ao extremo a aversão ao risco por 

parte dos investidores, além de provocar acentuada queda dos preços das commodities. Este 

efeito de aversão ao risco pode ser percebido com o forte aumento dos spreads do CDS 

Brasil, como mostra o gráfico 2 acima. 

 

 

2.4.  Risco de Conversibilidade 

 

 

Conforme discutido por Arida (2003), o Brasil adota hoje um regime de câmbio flutuante, 

porém com conversibilidade restrita. Isso significa que o risco de imposição, por via 

administrativa, de restrições à liberdade de capitais existe e é de certa forma, precificado pelo 

mercado, seja através de uma depreciação excessiva da moeda doméstica ou de taxas de juros 

em reais mais altas do que deveriam ser, ou ambos. Alguns exemplos destes mecanismos são 

a elevação do IOF da renda fixa para investidores estrangeiros e empréstimos obtidos no 

exterior e as interferências no mercado de câmbio por parte do Banco Central. 

 

No Brasil, enquanto defesas sobre o melhor regime de controle de capital, as opiniões podem 

ser divididas em dois grupos, conforme suas ideologias. Arida (2003 (a) 2003 (b) e 2004), 

Bacha (2003) e Arida, Bacha e Lara Resende (2004) defendem a adoção da plena 

conversibilidade, com o argumento de que a adoção de tal regime levaria a uma redução 

substancial do risco de conversibilidade, o que reduziria o custo da dívida soberana. Os 

autores afirmam que a manutenção da conversibilidade restrita sinaliza ao credor a 

possibilidade de o Banco Central suspender ou contingenciar os pagamentos ao exterior, 
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aumentando assim a percepção de risco destes agentes. Por outro lado, o grupo dos que 

defendem a manutenção da conversibilidade restrita argumenta que a liberalização completa e 

irrestrita causaria um aumento da volatilidade do câmbio, considerando que em momentos de 

incertezas os recursos sairiam do país com maior facilidade, aumentando assim o prêmio 

exigido pelo risco cambial, produzindo efeito oposto ao desejado no custo da dívida. Dentre 

os artigos que defendem esta linha de pensamento estão Belluzzo e Carneiro (2003) e Ferrari 

Filho et al. (2005). 

 

Para o cálculo do risco de conversibilidade devemos utilizar ativos similares, porém 

negociados em praças distintas. No presente trabalho utiliza-se como medida do risco de 

conversibilidade a diferença de preços entre os instrumentos derivativos (termo de moeda) 

com liquidação externa - NDF(off)t;k - e aqueles com liquidação local - NDF(on)t;k, ambos 

negociados no instante t, com vencimento em k períodos. Utilizamos os Non Deliverable 

Forwards (NDF) de real contra dólar, cotados localmente e no exterior. 

 

O NDF ou mercado a termo sem entrega física, negociado nos mercados de balcão entre as 

instituições financeiras e entre estas e seus clientes, é conceitualmente similar a uma simples 

operação de câmbio a termo, em que as partes concordam com um montante principal (ou 

nocional), uma data e uma taxa de câmbio futuras. Por se tratar de um derivativo, não há 

liquidação física das moedas no vencimento, sendo as posições liquidadas por diferença. A 

liquidação destes contratos ocorre pela diferença entre a taxa de câmbio inicialmente 

determinada e a efetivamente constatada na data do vencimento, e geralmente é feita em 

dólares ou em outra divisa plenamente conversível. 

 

Esse mecanismo permite negociar offshore moedas que não são perfeitamente conversíveis 

sem entrega efetiva e sem a necessidade de se negociar contratos futuros de moedas nos 

mercados locais, evitando os riscos de conversibilidade dos mercados emergentes e os custos 

de manter contas locais nestes países. Desta forma, espera-se que o hedge contra variação 

cambial (pela compra de dólar futuro) seja mais barato localmente que offshore, ou seja, na 

presença de risco de conversibilidade, é de se esperar que o diferencial entre o NDF(off)t;k e o 

NDF(on)t;k seja positivo. O gráfico 3 a seguir mostra e evolução do diferencial, em pontos 

percentuais, entre as cotações de um NDF com prazo de vencimento de um ano, com 

liquidação offshore e local. 
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Gráfico 3 – Diferencial de preço entre os NDFs offshore e onshore. 
Fonte: Bloomberg 

 

Como sugerido por Garcia e Didier (2001) e evidenciado no gráfico 3, o risco de 

conversibilidade mostrou-se importante componente do risco país durante o período mais 

crítico da crise, que se sucedeu à quebra do Lehman Brothers. Entretanto, em vários 

momentos da série este diferencial é negativo, resultado, entre outros fatores, de restrições 

impostas pelo governo brasileiro à livre conversibilidade, como é o caso do IOF (Imposto 

sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários) 

incidente sobre investimentos estrangeiros no país. 

 

Apesar do diferencial entre o NDF(off)t;k e o NDF(on)t;k apresentar valores negativos em vários 

momentos da série, o que seria contraintuitivo, assumindo a existência de risco de 

conversibilidade, optamos por manter a série no teste, uma vez que, nos instantes em que tal 

diferencial é positivo, os valores obtidos são bastante relevantes, o que não acontece quando 

os valores se fazem negativos. Em outras palavras, a contribuição para o modelo dos valores 

positivos seria maior que o desvio causado pelos valores negativos10. 

 

                                                           
10 Veremos mais adiante, que por apresentar comportamento diferente do esperado, este parâmetro irá se mostrar 
não significativo nos testes realizados. 
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3. Conceitos Econométricos 

 

 

3.1. Modelos Estáticos 

 

 

Como definido por Wooldridge (2006), para um conjunto de dados de séries temporais 

disponíveis para duas variáveis, y e z, onde yt e zt são datadas contemporaneamente, um 

modelo estático que relaciona y e z é dado por: 

 

yt = β0 + β1zt + ut, t = 1, 2, ..., n.  (6) 

 

Ainda segundo o autor, o nome modelo estático deriva do fato de estarmos modelando uma 

relação contemporânea entre y e z. Em geral, um modelo estático é postulado quando se 

acredita que uma mudança em z no período t terá um efeito imediato em y. Naturalmente, 

podemos ter diversas variáveis explicativas em um modelo estático. 

 

 

3.2. Análise de Regressão Múltipla - Mínimos Quadrados Ordinários 

 

 

Em geral, podemos descrever um modelo de regressão linear múltipla, com duas variáveis 

independentes como: 

 

y = β0 + β1x1 + β2x2 + u   (7) 

 

em que β0 é o intercepto, β1 mede a variação em y com relação a x1, mantendo fixos os outros 

fatores, e β2 mede a variação em y com relação a x2, mantendo os demais fatores fixos. No 

modelo com duas variáveis independentes, a hipótese fundamental sobre como u está 

relacionado a x1 e x2 é E(u|x1, x2) = 0 (WOOLDRIDGE 2006). 
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O método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) escolhe as estimativas dos parâmetros 

que minimizam a soma dos resíduos quadrados. Ou seja, dadas n observações de y, x1 e x2, as 

estimativas β’0, β’1 e β’2 são escolhidas simultaneamente, para fazer com que a soma dos 

resíduos quadrados tenha o menor tamanho possível. 

 

 

3.3. Mínimos Quadrados Recursivos 

 

 

O método de Mínimos Quadrados Recursivos (MQR) é a técnica mais empregada para a 

estimação de parâmetros em tempo real (MacGREGOR e DAYAL, 1996). O processo é 

fundamentado na utilização das matrizes de variância das entradas (XT . X) e covariância entre 

as entradas e saídas (XT . Y). 

 

O procedimento é realizado de forma a cada novo dado disponível, os dados antigos são 

exponencialmente desconsiderados através da atualização das matrizes de variância e 

covariância utilizando-se as equações (8) e (9). 

 

(XT . X)t = λt (X
T . X)t-1 + xT

t . xt   (8) 

 

(XT . Y)t = λt (X
T . Y)t-1 + xT

t . yt   (9) 

 

Nas equações (8) e (9) xt e yt são os vetores contendo os novos dados no tempo t, (XT . X)t e 

(XT . Y)t são as matrizes de variância e covariância atualizadas para o tempo t. A cada nova 

amostra disponível, os dados anteriores nas matrizes de covariância são desconsiderados de 

forma exponencial por meio de um fator de esquecimento λt (0< λt ≤ 1) e os dados novos são 

adicionados. O parâmetro λt é que controla o esquecimento dos dados antigos, sendo que 

quando ele é igual à unidade não há desconsideração dos dados antigos. 

 

Esta estratégia permite que o modelo se adapte às novas condições de processo, ao invés de 

simplesmente adicionar um valor de bias constante. 
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4. Amostra e Metodologia 

 

 

4.1. Base de Dados 

 

 

Neste estudo utilizaremos séries históricas diárias de Libor, cupom cambial, CDS e NDF 

onshore e offshore, todos com prazo de vencimento em um ano (360 dias corridos), com 

início da série em 02 de janeiro de 2007, até 31 de dezembro de 2010. A seguir, uma breve 

descrição de cada série, suas fontes, formas de cálculo, estatísticas descritivas e outras 

informações relevantes. 

 

 

4.1.1. Curva de Juros Externa- Libor 

 

 

A Libor – London Interbank Offered Rate - é a taxa de juros divulgada diariamente pela 

British Bankers Association para diversos prazos e moedas, formada a partir da média das 

taxas ofertadas pelas maiores instituições financeiras no mercado interbancário de Londres. 

 

A Libor é utilizada como referência para muitas operações no mercado financeiro, como 

Forward Rate Agreements (FRA), Swaps, Floating Rate Notes, Future Contracts 

(Eurodollars), além de diversos tipos de empréstimo. Utilizaremos aqui a serie histórica diária 

da US Dollar Libor de 12 meses divulgada pela Bloomberg. 

 

Durante o período analisado a Libor apresentou valores conforme apresentado abaixo. 

 

Libor (%) 2007 2008 2009 2010

Média 5.1233 3.0946 1.5679 0.9232
Variância 0.1137 0.2197 0.1387 0.0213
Desvio Padrão 0.3371 0.4687 0.3724 0.1461  

Tabela 1 – Estatística Descritiva Libor. 
  Fonte: Tabela elaborada pelo autor 
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4.1.2. Curva de Juros Local – Cupom Cambial 

 

 

Cupom cambial é a taxa de juros em dólares no mercado brasileiro. Ela é basicamente 

formada pela conjugação de contratos de FRA de cupom cambial na BM&FBOVESPA com o 

cupom do “casado”, ou seja, o cupom formado, dada um taxa em reais pré-fixada, entre o 1º 

futuro de dólar na BM&FBOVESPA e o spot. 

 

O cupom cambial era negociado no passado pelo contrato de DDI e utilizava-se a cotação do 

dólar do dia útil anterior à negociação (PTAX formada em d-1) e não a cotação dada no 

momento da operação ou de fechamento do dia, o que não refletia a verdadeira variação 

cambial do período. Esta taxa então passou a ser denominada pelos negociadores como 

cupom cambial sujo. A BM&F discutiu então várias possibilidades com o mercado para 

contornar a distorção causada pela variação da taxa de câmbio do dia anterior para o instante 

da cotação e lançou então o FRA de cupom cambial – FRC. (Resenha BM&F N.144) 

 

Durante o período analisado a Cupom Cambial apresentou valores conforme apresentado 

abaixo. 

 

Cupom Cambial (%) 2007 2008 2009 2010

Média 6.0117 4.8925 2.3935 0.9232
Variância 0.2036 1.4298 0.3613 0.0213
Desvio Padrão 0.4512 1.1957 0.6011 0.1461  

Tabela 2 – Estatística Descritiva Cupom Cambial. 
  Fonte: Tabela elaborada pelo autor 
 

 

4.1.3. NDF 

 

 

O NDF é um contrato a termo de moeda geralmente usado pelos agentes de mercado para 

proteger exposições ou especular sobre variações em uma determinada moeda, quando as 

autoridades locais limitam, de alguma forma, a negociação desta moeda. 
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Lipscomb (2005) afirma que o preço de um NDF com liquidação offshore pode ser uma 

ferramenta útil para o monitoramento de mercado, pois seu preço reflete as expectativas do 

mercado e os fatores de oferta e demanda que não podem ser perfeitamente descritos nos 

instrumentos de moeda com liquidação onshore, em países que apresentam alguma forma de 

controle de capital. 

 

A série de preços do NDF com liquidação offshore foi obtida da Bloomberg. Já a série de 

preços do NDF onshore foi calculada com base nas séries do cupom cambial, do swap DI x 

Pré (base 360 dias corridos) 11, ambos para o período de doze meses e a cotação de 

fechamento da taxa de câmbio spot, por meio da seguinte fórmula: 

 

NDF(on)t;K = St (1 + Swap(DIxPré)t;k)/ (1 + cct;k)  (10) 

 

A variável que representa o risco de conversibilidade R(conv)t;k para a equação a ser testada foi 

calculada da seguinte forma: 

 

R(conv)t;k = (NDF(off)t;K/ NDF(on)t;K) -1   (11) 

 

Onde: 

R(conv)t;k é o prêmio sugerido pelo risco de conversibilidade definido no instante t, 

para o período k. 

 

 

4.2. Desenvolvimento do Modelo 

 

 

Decompondo o risco país em risco de default ou risco soberano e risco de conversibilidade, a 

equação (4) pode ser escrita como segue: 

 

(1 + rt;k) St = (1 + rt;k*+ R(default)t;k + R(conv)t;k) Ft;k (12) 

 

 

                                                           
11Para mais detalhes sobre os contratos DI x Pré, acessar www.bmfbovespa.com.br 
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Onde:  

R(default)t;k é o prêmio sugerido pelo risco de ocorrência de um evento de crédito 

(default) definido no instante t, para o período k. 

 

Conforme definido por Securato (2005), pode-se determinar o preço de equilíbrio de um 

contrato futuro de dólar por imposição da condição de não arbitragem. Desta forma, o preço 

do contrato futuro de dólares é dado por: 

 

Ft;k = St [(1 + rt;k)/ (1+ cct;k)]    (13) 

 

Isolando a função (1 + cct;k) em (13) e substituindo em (12), temos que 

 

cct;k = rt;k*+ R(default)t;k + R(conv)t;k   (14) 

 

Definimos na modelagem a série spreadcc, dada pela diferença entre o cupom cambial e a 

Libor, ambos para os mesmos prazos. 

 

spreadcc = cct;k - rt;k*     (15) 

 

Desta forma, o modelo a ser testado para verificar se o ajustamento das condições de paridade 

coberta de juros por prêmios de risco leva à validação da relação de não-arbitragem para o 

mercado brasileiro será: 

 

spreadcc = α + β1(R(default)t;k) + β2 (R(conv)t;k) + ε t;k (16) 

 

Para que tal ajustamento leve à satisfação da condição de não-arbitragem, esperamos que o 

intercepto não seja significativo (α = 0) e que um aumento na percepção de risco por parte dos 

investidores resulte em um aumento do spread do cupom cambial sobre a Libor, ou seja, 

esperamos β1 > 0 e β2 > 0. 
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5. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

 

Primeiramente, buscou-se uma especificação por meio de uma regressão linear múltipla, 

estimada por MQO. A tabela 3 abaixo apresenta os resultados da regressão, utilizando o ajuste 

de Newey-West, pois foi constatada a presença de autocorrelação e heteroscedasticidade nos 

resíduos. Como podemos notar, o parâmetro R(conv)t;k mostrou-se não significativo a 5% de 

significância. Ao analisarmos o resultado da regressão, encontramos um resultado divergente 

do esperando, pois segundo o modelo, apenas o R(default) apresenta relevância estatística para 

explicar o spreadcc, o que não seria de fato constatado na prática. 

 

A razão para a insignificância no modelo do parâmetro R(conv)t;k provavelmente está 

relacionada ao fato deste apresentar valores negativos durante grande parte da série, o que 

poderia ser justificado, em grande parte, pelo custo de transação inerente ao NDF(on) e por 

diferenças nos níveis de liquidez entre os mercados onshore e offshore para este ativo. 

 

Dependent Variable: SPREADCC   
Method: Least Squares   
Date: 01/29/12      Time: 19:42   
Sample: 1/02/2007 12/31/2010   
Included observations: 977   
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
bandwidth = 7.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.006158 0.000781 7.887918 0.0000 

R_CONV_T_K -0.083757 0.137879 -0.607473 0.5437 
R_DEFAULT_T_K 0.671815 0.118865 5.651937 0.0000 

     
     R-squared 0.345904     Mean dependent var 0.011679 

Adjusted R-squared 0.344561     S.D. dependent var 0.008005 
S.E. of regression 0.006481     Akaike info criterion -7.236918 
Sum squared resid 0.040907     Schwarz criterion -7.221919 
Log likelihood 3538.234     Hannan-Quinn criter. -7.231211 
F-statistic 257.5391     Durbin-Watson stat 0.088907 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
       Tabela 3 – Resultado da Regressão por MQO. 

  Fonte: Tabela gerada pelo programa Econometric Views (E-Views) 
 

A análise dos resíduos apresentou alguns dos problemas resultantes do emprego de MQO na 

estimação. O teste Breusch-Godfrey Serial Correlation LM demonstra a presença de 
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autocorrelação nos resíduos, sugerindo a existência de uma persistência do resíduo anterior, 

mesmo sendo a variável dependente estacionária. Além disso, podemos constatar também a 

presença de heteroscedasticidade pelo teste de White, fazendo com que os estimadores de 

mínimos quadrados deixem de ser estimadores lineares não-tendenciosos ótimos (BLUE) e 

percam sua eficiência assimptótica. Os resultados dos testes LM e White estão no Apêndice 

do trabalho. 

 

Foram aplicados testes de raiz unitária às séries para podermos verificar a ordem de 

integração das mesmas. Os testes de Augmented Dickey-Fuller (ADF) mostram que as séries 

R(conv)t;k e spreadcc são estacionárias e a série R(default)t;k possui raiz unitária, com 5% de 

probabilidade. Já os testes de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) são conclusivos 

com relação à estacionariedade da série spreadcc, porém para as demais séries os resultados 

não são conclusivos. Os resultados completos dos testes de raiz unitária podem ser vistos no 

Apêndice deste trabalho. 

 

Os resultados encontrados nos testes de raiz unitária não nos permitem realizar os testes de 

cointegração, pois para a existência de cointegração precisaríamos ter pelo menos mais uma 

série não estacionária. Esta verificação prejudica a estimação dos parâmetros por M.Q.O.. 

 

Como instrumentos adicionais de análise, empregamos os métodos de MQR e uma regressão 

com parâmetros variando no tempo (TVP). As especificações utilizadas nas regressões por 

MQR e TVP foram as mesmas estimadas por MQO. A amostra também foi idêntica. 

 

Os gráficos (4), (5) e (6) apresentam o comportamento dos parâmetros ao longo da amostra. O 

parâmetro referente à série R(conv)t;k não é constante durante o período analisado, assumindo 

valores positivos no início da amostra, assumindo tendência de queda no final do primeiro 

trimestre de 2007, tornando-se negativo no início de 2008 e voltando a apresentar valores 

positivos no final de 2008, quando o risco de conversibilidade se torna positivo e relevante na 

série analisada. 

 

Os outros dois parâmetros também apresentam certa instabilidade no início da série, tornando-

se negativos no início do período, porém com uma percebida acomodação nos anos 

subseqüentes a 2007. Chama a atenção uma alteração no comportamento da linha do gráfico 

da constante C no início do quarto trimestre de 2008, que indica que este parâmetro tem seu 
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valor alterado de maneira estatisticamente significativa a partir desta data. Esta alteração de 

comportamento coincide com o instante de maior nível do spreadcc para o período analisado. 
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Gráfico 4 – MQR para a constante C 
Fonte: Gráfico gerado pelo programa Econometric Views (E-Views) 
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Gráfico 6 – MQR para R(default) 
Fonte: Gráfico gerado pelo programa Econometric Views (E-Views) 

 

Os gráficos (7) e (8) a seguir apresentam os resultados da análise dos parâmetros variando no 

tempo para as séries R(default) e R(conv). 

 

 

Gráficos 7 e 8 – Gráfico dos parâmetros de R(default) e R(conv) variando no  tempo. 
Fonte: Gráfico gerado pelo programa Econometric Views (E-Views) 
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O gráfico 7 nos permite concluir que a variável R(default) é significativa para explicar variações 

no spreadcc, pois apresenta valores positivos de forma consistente e significativa, com a banda 

não contendo o zero. No entanto, este comportamento não pode ser percebido para o 

parâmetro da variável R(conv), como mostra o gráfico 8. Neste caso o parâmetro apresenta uma 

frequente alternância entre valores positivos e negativos ao longo da amostra, com a banda 

contendo o valor zero em quase toda a série, apontando que o valor do parâmetro pode ser 

zero. 

 

Na sequência temos os valores estimados para as variâncias de cada um dos parâmetros e sua 

importância na explicação da variância do spreadcc, que é a variável explicada. O Level 

representa a constante e o Irregular os choques.  

 

 Variância Importância 

RW-coef R(default) 0.0542583 (1.000) 

RW-coef R(conv) 0.0104822 (0.1932) 

Level 0.000000 (0.0000) 

Irregular 0.000000 (0.0000) 

 Tabela 4 – Valores estimados para TVP 
Fonte: Tabela criada a partir de resultados gerados pelo programa Econometric Views 
(E-Views) 

 

Novamente o coeficiente referente ao R(default) tem uma importância maior na explicação da 

variação do spreadcc. 
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6. Conclusão 

 

 

Assim como no trabalho de Takami e Leme (2003), os testes realizados neste estudo não são 

conclusivos sobre a validação da relação de paridade coberta de juros, mesmo ajustando para 

prêmio de risco. Os resultados apresentados não demonstram evidências empíricas sólidas o 

suficiente para podermos afirmar ou negar que a utilização do ajuste por prêmios de risco de 

default e conversibilidade é suficiente para satisfazer a condição de não-arbitragem descrita 

pela paridade coberta de juros. 

 

Desta forma, concluímos que as variáveis consideradas no modelo, medidas pelas formas 

sugeridas no trabalho, não são satisfatórias para explicar o desvio de paridade coberta de 

juros, que aqui definimos com o spreadcc. O fato do risco de conversibilidade não ser 

significativo nos testes aplicados sugere um possível erro de medida dos dados de survey, 

uma vez que, seria contraintuitivo imaginar que um investidor externo pagaria um prêmio 

para poder investir no Brasil, reduzindo assim seu retorno esperado, ainda que exista um 

diferencial de juros elevado.   

 

Outros fatores que podem explicar este comportamento do risco de conversibilidade estão 

relacionados ao custo de transação, às intervenções realizadas pelo Banco Central do Brasil 

no mercado de câmbio, tanto no mercado a vista quanto no futuro e a políticas restritivas 

impostas pelo governo brasileiro com o intuito de neutralizar efeitos de volatilidade na taxa de 

câmbio. 

 

Um exemplo claro do custo de transação pode ser explicado pela incidência do IOF, a partir 

de outubro de 2009, nas operações de câmbio realizadas por investidores estrangeiros, que 

desejavam investir no mercado de ações ou renda fixa brasileiro. Estas operações foram 

taxadas inicialmente em 2% flat sobre o valor do câmbio contratado, sendo a alíquota 

majorada em seguida para 4, e posteriormente para 6% nas operações de compra de reais por 

investidores externos para aplicação em renda fixa no país. 

 

O gráfico 9 a seguir traz os volumes das intervenções do Banco Central do Brasil no mercado 

de dólar pronto, com o objetivo de conter a volatilidade do mercado. Os valores negativos 
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representam compra de dólar. Outras formas de intervenção, via swap cambial e swap cambial 

reverso, também ocorreram com bastante freqüência durante o período analisado. Conforme 

analisado por Viola (2009) estas intervenções no mercado de câmbio têm efeito sobre o 

cupom cambial. 
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Gráficos 9 – Intervenções do Bacen no mercado a vista de dólar. 
Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Desta forma os resultados sugerem que estes fatores mencionados acima não são 

adequadamente capturados pelas variáveis propostas para estimar o modelo, gerando um 

baixo poder de explicação para o mesmo. 

 

Durante o final do ano de 2010 e início de 2011, empresas brasileiras foram incentivadas a 

captar recursos no exterior devido a um diferencial de juros entre as taxas locais e externas, 

resultando em uma efetiva redução do custo de captação das mesmas, em moeda local. Este 

movimento levou o governo brasileiro a tomar novamente medidas restritivas, ampliando a 

cobrança do IOF sobre créditos obtidos no exterior, para tentar frear o ingresso de dólares no 

país, evitando uma valorização excessiva do real. A não observância da paridade de juros 

durante o período analisado pode ter implicado em não eficiência do mercado, levando os 

agentes a obterem ganhos de arbitragem durante e após a crise. 
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Esta suposição está em linha com a afirmação de Taylor (1986), em estudo já citado 

anteriormente neste trabalho, de que os desvios da paridade coberta de juros aumentam em 

períodos de incertezas e turbulências, e podem permanecer por certo tempo antes de serem 

devidamente arbitrados. 
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7. Sugestões de trabalhos futuros 

 

 

Trabalhos futuros poderão testar a condição de não arbitragem usando fundamentos que 

tentem capturar os fatores mencionados na conclusão deste trabalho, incluindo, por exemplo, 

uma variável dummy para a incidência de IOF nas operações de câmbio ou controlando as 

variáveis para efeitos de liquidez. Testes adicionais buscando minimizar o efeito das 

persistências residuais também podem levar a resultados mais conclusivos. 

 

Outra sugestão de trabalho refere-se ao Censo de Capitais Estrangeiros no País realizado pelo 

Banco Central do Brasil a cada cinco anos. Em 2011 foi realizado o censo para o ano base de 

2010. A comparação dos resultados obtidos em 2005 e 2010, alinhados com as variáveis 

explicativas do risco país podem levar a conclusões interessantes. Até a conclusão deste 

trabalho, os resultados finais não haviam sido divulgados. 
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APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE A – Teste para Correlação Serial 
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 5128.061     Prob. F(2,972) 0.0000 

Obs*R-squared 892.4227     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 01/28/12   Time: 22:08   
Sample: 1/02/2007 12/31/2010   
Included observations: 977   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000281 0.000107 2.642402 0.0084 

R_CONV_T_K 0.051993 0.014780 3.517803 0.0005 
R_DEFAULT_T_K -0.029750 0.010032 -2.965582 0.0031 

RESID(-1) 1.005131 0.031831 31.57756 0.0000 
RESID(-2) -0.050688 0.031857 -1.591096 0.1119 

     
     R-squared 0.913432     Mean dependent var -3.41E-19 

Adjusted R-squared 0.913075     S.D. dependent var 0.006474 
S.E. of regression 0.001909     Akaike info criterion -9.679645 
Sum squared resid 0.003541     Schwarz criterion -9.654647 
Log likelihood 4733.506     Hannan-Quinn criter. -9.670133 
F-statistic 2564.031     Durbin-Watson stat 1.929572 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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APÊNDICE B – Teste para Heteroscedasticidade 
 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 92.52531     Prob. F(5,971) 0.0000 

Obs*R-squared 315.2747     Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
Scaled explained SS 794.8744     Prob. Chi-Square(5) 0.0000 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 01/28/12   Time: 22:09   
Sample: 1/02/2007 12/31/2010   
Included observations: 977   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.84E-05 7.00E-06 -6.918963 0.0000 

R_CONV_T_K -0.007525 0.001237 -6.082721 0.0000 
R_CONV_T_K^2 -0.230133 0.067845 -3.392041 0.0007 

R_CONV_T_K*R_DEFAULT_T_
K 0.581128 0.081937 7.092380 0.0000 

R_DEFAULT_T_K 0.013364 0.001157 11.55078 0.0000 
R_DEFAULT_T_K^2 -0.218682 0.030771 -7.106766 0.0000 

     
     R-squared 0.322697     Mean dependent var 4.19E-05 

Adjusted R-squared 0.319209     S.D. dependent var 9.44E-05 
S.E. of regression 7.79E-05     Akaike info criterion -16.07731 
Sum squared resid 5.89E-06     Schwarz criterion -16.04731 
Log likelihood 7859.767     Hannan-Quinn criter. -16.06590 
F-statistic 92.52531     Durbin-Watson stat 0.519799 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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APÊNDICE C – Testes de raiz unitária - Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
 
 

Null Hypothesis: R_CONV_T_K has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=21) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.040901  0.0023 

Test critical values: 1% level  -2.567343  
 5% level  -1.941149  
 10% level  -1.616480  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(R_CONV_T_K)  
Method: Least Squares   
Date: 01/29/12   Time: 18:41   
Sample (adjusted): 1/09/2007 12/31/2010  
Included observations: 972 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     R_CONV_T_K(-1) -0.050236 0.016520 -3.040901 0.0024 

D(R_CONV_T_K(-1)) -0.661620 0.034020 -19.44790 0.0000 
D(R_CONV_T_K(-2)) -0.357963 0.038887 -9.205180 0.0000 
D(R_CONV_T_K(-3)) -0.265417 0.038462 -6.900764 0.0000 
D(R_CONV_T_K(-4)) -0.163619 0.031900 -5.129081 0.0000 

     
     R-squared 0.351434     Mean dependent var -2.89E-06 

Adjusted R-squared 0.348751     S.D. dependent var 0.002956 
S.E. of regression 0.002386     Akaike info criterion -9.233618 
Sum squared resid 0.005503     Schwarz criterion -9.208519 
Log likelihood 4492.539     Hannan-Quinn criter. -9.224066 
Durbin-Watson stat 1.995033    
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Null Hypothesis: SPREADCC has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.126706  0.0322 

Test critical values: 1% level  -2.567336  
 5% level  -1.941148  
 10% level  -1.616481  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(SPREADCC)  
Method: Least Squares   
Date: 01/29/12   Time: 18:42   
Sample (adjusted): 1/04/2007 12/31/2010  
Included observations: 975 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SPREADCC(-1) -0.009106 0.004282 -2.126706 0.0337 

D(SPREADCC(-1)) 0.091087 0.031951 2.850828 0.0045 
     
     S.E. of regression 0.001888     Akaike info criterion -9.704458 

Sum squared resid 0.003469     Schwarz criterion -9.694442 
Log likelihood 4732.923     Hannan-Quinn criter. -9.700646 
Durbin-Watson stat 1.988762    
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Null Hypothesis: R_DEFAULT_T_K has a unit root 
Exogenous: None   
Lag Length: 12 (Automatic - based on SIC, maxlag=21) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.125783  0.2370 

Test critical values: 1% level  -2.567363  
 5% level  -1.941152  
 10% level  -1.616478  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(R_DEFAULT_T_K)  
Method: Least Squares   
Date: 01/29/12   Time: 18:45   
Sample (adjusted): 1/22/2007 12/31/2010  
Included observations: 964 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     R_DEFAULT_T_K(-1) -0.003340 0.002967 -1.125783 0.2605 

D(R_DEFAULT_T_K(-1)) 0.113985 0.032251 3.534347 0.0004 
D(R_DEFAULT_T_K(-2)) 0.105421 0.032407 3.253067 0.0012 
D(R_DEFAULT_T_K(-3)) -0.001698 0.032032 -0.053009 0.9577 
D(R_DEFAULT_T_K(-4)) -0.074054 0.032009 -2.313506 0.0209 
D(R_DEFAULT_T_K(-5)) -0.063373 0.032085 -1.975167 0.0485 
D(R_DEFAULT_T_K(-6)) -0.199484 0.032144 -6.205872 0.0000 
D(R_DEFAULT_T_K(-7)) -0.016714 0.032120 -0.520371 0.6029 
D(R_DEFAULT_T_K(-8)) -0.026182 0.032051 -0.816869 0.4142 
D(R_DEFAULT_T_K(-9)) -0.033714 0.031965 -1.054720 0.2918 

D(R_DEFAULT_T_K(-
10)) 0.188352 0.031983 5.889097 0.0000 

D(R_DEFAULT_T_K(-
11)) -0.054703 0.032394 -1.688652 0.0916 

D(R_DEFAULT_T_K(-
12)) -0.108440 0.032245 -3.363003 0.0008 

     
     R-squared 0.137557     Mean dependent var 4.17E-06 

Adjusted R-squared 0.126674     S.D. dependent var 0.001070 
S.E. of regression 0.001000     Akaike info criterion -10.96420 
Sum squared resid 0.000951     Schwarz criterion -10.89851 
Log likelihood 5297.746     Hannan-Quinn criter. -10.93919 
Durbin-Watson stat 2.010001    
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APÊNDICE C – Testes de raiz unitária - Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 
 
 
 

Null Hypothesis: SPREADCC is stationary  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.222338 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 
  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     
     
     Residual variance (no correction)  6.40E-05 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001324 
     
          
     

KPSS Test Equation   
Dependent Variable: SPREADCC   
Method: Least Squares   
Date: 01/29/12   Time: 19:21   
Sample: 1/02/2007 12/31/2010   
Included observations: 977   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.011679 0.000256 45.60453 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.011679 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.008005 
S.E. of regression 0.008005     Akaike info criterion -6.816511 
Sum squared resid 0.062540     Schwarz criterion -6.811511 
Log likelihood 3330.866     Hannan-Quinn criter. -6.814608 
Durbin-Watson stat 0.056137    

     
      



48 

 
Null Hypothesis: R_CONV_T_K is stationary  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.556194 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 
  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     
     
     Residual variance (no correction)  2.47E-05 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000445 
     
          
     

KPSS Test Equation   
Dependent Variable: R_CONV_T_K  
Method: Least Squares   
Date: 01/29/12   Time: 19:21   
Sample: 1/02/2007 12/31/2010   
Included observations: 977   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000642 0.000159 -4.035577 0.0001 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var -0.000642 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.004974 
S.E. of regression 0.004974     Akaike info criterion -7.768153 
Sum squared resid 0.024147     Schwarz criterion -7.763154 
Log likelihood 3795.743     Hannan-Quinn criter. -7.766251 
Durbin-Watson stat 0.351400    
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Null Hypothesis: R_DEFAULT_T_K is stationary  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 24 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.641246 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 
  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     
     
     Residual variance (no correction)  5.37E-05 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001225 
     
          
     

KPSS Test Equation   
Dependent Variable: R_DEFAULT_T_K  
Method: Least Squares   
Date: 01/29/12   Time: 19:21   
Sample: 1/02/2007 12/31/2010   
Included observations: 977   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.008138 0.000235 34.68839 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.008138 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.007333 
S.E. of regression 0.007333     Akaike info criterion -6.991778 
Sum squared resid 0.052486     Schwarz criterion -6.986779 
Log likelihood 3416.484     Hannan-Quinn criter. -6.989876 
Durbin-Watson stat 0.021010    

     
      


