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Resumo

o objetivo deste trabalho é verificar se o ajustamento das condições de paridade de juros por
expectativa do mercado (paridade descoberta) e por prêmios de risco (paridades coberta e
descoberta) leva à validação da relação de não-arbitragem subjacente, ou pelo menos a resultados
econométricos mais próximos de sua validação. Para isso, combinamos taxas de retornos de
instrumentos de renda fixa domésticos e norte-americanos e aplicamos o arcabouço econométrico
de séries de tempo. Como primeiro passo de investigação, aplicamos a paridade de juros
(descoberta e coberta) na sua forma tradicional. No passo seguinte aplicamos os testes
econométricos às condições de paridade ajustadas por um prêmio de risco.
No caso da PDJ, não obtivemos resultados satisfatórios, mesmo ajustando pelos prêmios de risco.
Esse ajuste propiciou uma mudança nos sinais dos coeficientes na direção correta, mas a magnitude
do coeficiente da desvalorização cambial efetiva passou a destoar bastante da magnitude das outras
séries. Apesar de termos obtido a validade da PCJ na forma tradicional, não esperaríamos este
resultado, pois isso implicaria que o prêmio de risco país seria nulo para este período. Ajustando a
PC] pelo prêmio de risco de não-pagamento passa-se a não obter co integração entre as séries, ou
seja, o prêmio de risco de não-pagamento teria um comportamento independente do prêmio futuro e
do diferencial de juros. As possíveis causas para a não obtenção dos resultados esperados são:
intervalo amostraI menor que 3 anos, erro de medida dos dados de survey ou tentativa do Banco
Central de controlar a taxa de câmbio nominal e as taxas de juros domésticas simultaneamente
Palavras-chave: câmbio, juros, paridade, prêmio, risco, cointegração

Abstract

The aim of this paper is to test whether the correction of the interest parity conditions by market
expectancy (uncovered parity) and by risk premium (covered and uncovered parity) results in a
(close) econometric validation of the non-arbitrage relationship. In order to accomplish this goal,
we combined domestic and non-domestic fixed rate instruments and applied time series
econometrics. To start with, we tested the traditional interest parity condition (covered and
uncovered). In the next step, we tested again but with risk premium incorporated. In the case ofUIP
(uncovered interest parity), we didn't obtain satisfactory results, even adjusting for risk premium.
This adjustment led to correct coefficient signals, but the magnitude of the exchange devaluation
coefficient got too high. Even though we had obtained CIP (covered interest parity) validity, this
result was not expected, as this would imply that the country risk premium was null along this
period. After adjusting the CIP for default risk premium, the series don't cointegrate any longer,
i.e., the default risk premium would have a behavior independent from future premium and interest
differential. The possible reasons for the non-expected results are: sample intervalless than 3 years,
data measurement error or simuItaneous control of exchange rate and interest rate by monetary
policyauthorities.
Keywords: exchange rate, interest rate, parity, premium, risk, cointegration
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1. INTRODUÇÃO

Desde o início de 1999, o Brasil vive em um regime de câmbio flutuante, mas em que

o Banco Central intervém no mercado cambial diretamente através da compra e venda de

dólares ou de títulos cambiais, ou indiretamente através da taxa básica de juros. Depois da

turbulência inicial pós desvalorização, em que se elevou a taxa básica de juros acima de

40%, assistimos a um período de relativa calmaria, tanto no cenário interno como no

externo, que permitiu uma redução gradual da taxa de juros.

Mas é a partir de março de 2001, com a crise argentina e a desaceleração americana

além das incertezas no cenário político nacional, que esta instabilidade torna-se mais

patente. A partir desta data o Banco Central passou a aumentar a taxa de juros básica a

0,5% ao mês com o objetivo direto de conter a demanda e, conseqüentemente, pressões, . .

inflacionárias. No entanto, entre os meses de março e junho do mesmo ano, o contínuo

crescimento da taxa de câmbio começou a representar uma ameaça à meta de inflação: o

câmbio subiu de 2,09 em 20 de março de 2001 para 2,47 em 20 de junho de 2001. Assim,

em 20 de junho de 2001, para evitar o pass-through do câmbio para a inflação, o Banco

Central anunciou o aumento da meta de juros SELlC de 16,75% para 18,25% e,

adicionalmente, a intervenção no mercado com a venda de dólares e o anúncio de captação

de recursos no exterior para não ter de comprar dólares no mercado interno para fazer os

pagamentos externos. Já nos dias seguintes os efeitos sob o câmbio foram significativos: em

menos de uma semana o câmbio recuou para 2,30 (em 25 de junho de 2001).

Pela paridade descoberta de juros, caso a expectativa futura da taxa de câmbio

nominal e os juros internacionais não tivessem mudado durante este período, deveríamos

ter uma relação inversa entre a taxa de câmbio nominal e a taxa de juros nominal. No

entanto, o ajuste gradual de 0,5% ao mês dos juros a partir de março de 2001 não implicou

numa reversão do câmbio, conforme o qráflco t:
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Taxa de câmbio nominal e Taxa de juros Selic
Jan/99 a Jun/2001
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Fonte: Banco Central

Gráfico 1 - Taxa de Câmbio Nominal e Taxa de Juros SELlC

No primeiro semestre de 2001, o FED reduziu sistematicamente a taxa de juros

americana, o que deveria ter reduzido a pressão sobre a taxa de câmbio doméstica. No

entanto, observamos uma correlação exatamente inversa do que esperaríamos, conforme se

pode observar pelo gráfico 2, a seguir:
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Taxa de câmbio nominal e Taxa de juros dos EUA
Jan/99 a Jun/2001
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Gráfico 2 - Taxa de Câmbio Nominal e Taxa de Juros dos EUA

o objetivo deste trabalho é verificar se o ajustamento das condições de paridade de

juros por expectativa do mercado (paridade descoberta) e por prêmios de risco (paridades

coberta e descoberta) leva à validação da relação de não-arbitragem subjacente, ou pelo
,

menos a resultados econométricos mais próximos de sua validação. Para isso,

combinaremos taxas de retornos de instrumentos de renda fixa domésticos e norte-

americanos e aplicaremos o arcabouço econométrico de séries de tempo. Como primeiro

passo de investigação, aplicaremos a paridade de juros (descoberta e coberta) na sua forma

tradicional. Esperamos não obter a validade pelos testes empíricos, pois os investidores

estrangeiros exigiriam de ativos de economias emergentes, como a brasileira, um retorno

esperado maior do que no caso de economias desenvolvidas. Assim, no passo seguinte

aplicamos os testes econométricos às condições de paridade ajustadas por um prêmio de

risco.

Este trabalho está dividido da seguinte forma: na segunda seção, derivaremos as

condições de paridade de juros na sua forma tradicional. Na terceira seção, procederemos a
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uma revisão bibliográfica de artigos que trataram do mesmo assunto. Na quarta seção,

descreveremos a metodologia de obtenção dos dados. Nas seções 5 e 6 mostraremos a

análise dos resultados dos testes de raiz unitária e cointegração para a paridade descoberta

de juros (POJ) e paridade coberta de juros (PCJ), respectivamente. Na seção 7 aplicaremos

o teste de cointegração de Johansen às relações de paridade ajustadas por prêmios de

risco. Finalmente, na oitava seção apresentaremos as principais conclusões do trabalho.
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2. CONDiÇÕES DE PARIDADE COBERTA DE JUROS (PCJ) E

PARIDADE DESCOBERTA DE JUROS (PDJ)

Na sua formulação mais geral, ou seja, sem entrar no mérito de como os agentes

formam suas expectativas ou do seu comportamento perante risco, a relação de paridade de

juros descoberta ou condição de paridade de juros é uma relação que simplesmente afirma

ausência da possibilidade de ganhos de arbitragem no mercado cambial e de títulos. Ou

seja, no equilíbrio, para o investidor internacional que só se interessa pela maximização do

retorno dos títulos, seria indiferente aplicar em títulos nacionais ou estrangeiros.

Considerando a livre mobilidade de capital, isto é, inexistindo custos de transação

para a negociação com ativos entre os países, e que não haja riscos, a condição de

arbitragem restringe-se à igualdade entre as taxas reais de juros interna e externa, quando

expressas na mesma moeda. !Se o retorno interno superar o internacional, haverá um

grande influxo de recursos no país, tal que o diferencial tenderá a ser eliminado, conforme a

equação (O):

(O)

onde:

i = taxa de juros nominal doméstica

i* = taxa de juros nominal internacional

St = taxa de câmbio nominal no período t

E[St,kJ= taxa de câmbio nominal com k períodos à frente esperada no período t

Para derivar a condição de paridade descoberta dos juros, Cavalcante & Holanda

(1998), Sachsida et aI. (1999), Miguel, P. (1999) e Garcia & Didier (2000) derivam a POJ a

partir da PCJ. Miguel (1999) e Froot & Thaler (1990), particularmente, derivam a PCJ e

. consideram a hipótese de expectativas racionais com previsão perfeita e neutralidade ao

risco dos agentes para derivar a POJ. Em nosso caso, apresentaremos primeiro a POJ e a
partir desta, derivaremos a PCJ.

Log-linearizando a equação 0, obtemos:
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(1)

onde:

E[st,kl = log da expectativa da taxa de câmbio futura

St= log da taxa de câmbio à vista no período t

it,k= taxa de juros nominal no período t e prazo k de maturidade

i\k = taxa de juros internacional t e prazo k de maturidade

No caso da PDJ, o investidor incorre no risco de desvalorização do câmbio, pois

assume-se que este risco não está coberto por um contrato indexado ao dólar. Tanto em

Miguel, P. (1999) como em Froot & Thaler (1990), apresenta-se uma formulação em que os

termos do lado esquerdo são dados em In(.) e os do lado direito, em nível, de acordo com a

aproximação it.k-i\k == In(1+it.k)- In(1+i\k). No nosso caso, optamos por aplicar a formulação

2 sem aproximação.

'. Alternativamente, ao invés de assumirmos previsão perfeita, testaremos a PDJ

utilizando expectativas de mercado, similar a Frankel & Okongwu (1995). Estes autores

investigam as causas alto valor das taxas de juros em países emergentes (Argentina, Chile,

México, Filipinas, Coréia do Sul, Singapura e Taiwan) em relação à T-BILL, apesar da
\

globalização do mercado de capitais no período de 1987 a 1994. Dentre as possíveis causas

estariam a expectativa de depreciação do câmbio, o prêmio de risco cambial e o prêmio de

risco país. Testa-se uma paridade de juros para o México aplicando regressões em mínimos

quadrados à seguinte formulação: j = a. + ~1ius .+ ~2evento + E, onde ius é a taxa de juros

norte-americana (US T-BILL), evento é uma dummy de eventos (votação da NAFTA, eleição

de Zedillo, recrudescimento de Chiapase crise cambial de 1994) e j assume os seguintes

valores: 1) CETES (taxa de juros doméstica denominadas em peso), 2) ~S\t+k (a expectativa

de desvalorização cambial estimada de dados de surveys do Currency Forecasfer's Digest,

que possui séries mensais de previsão do câmbio futuro de multinacionais, bancos de

investimento e serviços de previsão), 3) CETES - ~S\t+k - Tesobono (onde Tesobono é a

taxa de juros denominada em dólares), 4) Tesobono - T-BILL, 5) CETES - ~S\t+k, 6)

Tesobono e 7) CETES - Tesobonos. A hipótese nula ~ = 1 significa mobilidade perfeita de

capital e que os ativos domésticos e em dólar são substitutos perfeitos. Apenas o modelo 6

resultou.em coeficientes significativos e de magnitude e sinais na direção esperada para a T-

9



BILL. Em seguida, introduz-se uma série de fluxo de capital no modelo e conclui-se que a T-

BILL é um fator importante na determinação das condições financeiras de mercados

emergente e que o principal fator que explica a não convergência das taxas de juros é a

expectativa de depreciação do câmbio.

Para obter a PCJ basta substituir E[st,kl por ft,kna equação 1:

(2)

onde ft,k= log da taxa de câmbio futura no período t e prazo k de maturidade

Pela PCJ, diferentemente da PDJ, assume-se perfeita mobilidade de capitais e que o

risco de desvalorização da moeda doméstica está coberto, ou seja, um investidor

estrangeiro que transferisse seus recursos para o Brasil e aplicasse num títulode renda fixa

não obteria nenhum ganho líquido caso recorresse a um empréstimo nos EUA e

simultaneamente se cobrisse contra a desvalorização cambial (hedge) no mercado futuro de

câmbio. Pela condição de não arbitragem, a diferença entre a taxa de câmbio futura e a taxa

de câmbio à vista (spot) deverá ser igual à diferença da taxa de juros entre ativos de

características similares medidos nas moedas locais de cada país. De acordo com Taylor

(1995), a PCJ vigora independentemente do comportamento dos agentes com relação a

risco e de como eles formam suas expectativas. Assim, na visão do autor, diferentemente da

PDJ, testes da PCJ constituiriam os verdadeiros testes para verificar a hipótese de não-

arbitragem.

Observa-se que Cavalcante & Holanda (1998), Sachsida et alo (1999) e Garcia &

Didier (2000), consideram um prêmio de risco cambial pc-, de forma que ft,k= E[st,kl + PCt.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

A literatura nacional e internacional mais recente têm se preocupado em analisar

desvios da PDJ: analisando problemas de viés de amostra ou incorporando fundamentos

e/ou prêmio de risco.

São poucos os autores que aplicam a formulação da condição de paridade

descoberta da taxa de juros (PDJ) na sua forma tradicional. Um exemplo para o Brasil é

Sachsida, Teixeira e Ellery Jr. (1999) que, utilizando um modelo de expectativas racionais e

previsão perfeita (E[St+1]= St+1),testaram a paridade descoberta da taxa de juros para o

Brasil de janeiro de 1984 a outubro de 1998, conforme o modelo:

onde as variáveis têm o sentido usual e definido anteriormente

Os autores utilizaram a over-selic e a T-Bill de três meses como proxies para as taxas

de juros doméstica e internacional, respectivamente. Foi estimada uma regressão simples

de mínimos quadrados e, altemativamente, um GLS (Generalized Leasf Squares) conforme

o método de Cochrane-Orcutt para corrigir a autocorrelação dos resíduos, quando fosse o

caso. Os testes econométricos validam a paridade descoberta da taxa de juros para o

período de 90 a 94, mas não para o período de 1984 a 1989 e 1994 a 1998. No período de

,1984 a 1989, obteve-se um ~ = 0.76. Problem~s de autocorrelação e heterocedasticidade

nos resíduos, além da presença de quebras estruturais, associadas aos diversos planos de

estabilização, dificultaram uma análise mais criteriosa. No período de 1994 a 1998, o ~

mostrou-se insignificante a 5%. A rejeição da condição de paridade de juros pode ter

ocorrido devido a problemas de heterocedasticidade dos resíduos. Isto mostra que a taxa de

juros foi determinada exclusivamente por determinantes internos, isto é, sem relação com a

taxa de juros internacional. Os autores interpretam tal resultado como indicando um

equívoco de política econômica do Plano Real, em que o Banco Central tentou controlar a

taxa de juros e a taxa de câmbio simultaneamente.
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Os problemas de viés de amostra constituem desvios da condição de não-arbitragem

sem necessariamente rejeitar as hipóteses de expectativas racionais e/ou de neutralidade ao

risco. Conforme Taylor (1995), o "Problema do Peso" ocorre quando os agentes atribuem

uma pequena probabilidade para uma modificação significativa em alguma variável

fundamental que não ocorre durante o intervalo amostraI. Este problema é mais facilmente

identificável em regimes de câmbio fixo e períodos limitados de tempo (amostras pequenas)

em que, como ocorreu no México em 1976, o mercado futuro de câmbio apresentou um viés

sistemático de um peso mais depreciado do que a cotação estabelecida pelas autoridades

monetárias. Em 1976, o peso finalmente se desvalorizou, e de forma contundente,

confirmando as expectativas dos agentes. A presença de bolhas racionais também gera

retornos em excesso não-nulos mesmo quando os agentes são neutros ao risco. De forma

análoga, os modelos de aprendizagem e informação ineficiente assumem que os agentes

são incapazes de explorar totalmente as oportunidades de arbitragem num curto espaço de

tempo. Nestes casos, o diferencial de juros (juros domésticos menos juros internacionais)

seria negativamente correlacionado com a expectativa de desvalorização do câmbio.

O trabalho de Taylor (1995) desenvolve uma revisão da literatura sobre taxa de

câmbio a partir da década de 70 e destaca que existe uma forte tendência de incorporação

de um tratamento financeiro nos modelos de câmbio (ex. modelos com prêmio de risco,
\

modelos com desvios da eficiência como problema do peso e modelos de aprendizagem,

análises microestruturais). Isto pode ser devido, de acordo com o autor, à dificuldade em

explicar os movimentos de curto prazo da taxa de câmbio baseados apenas em

fundamentos macroeconômicos.

MacDonald (1999) mostra que modelos de previsão da taxa de câmbio de curto e de

longo prazo que se baseiam em fundamentos econômicos são mais adequados para

tomadas de decisões pelo mercado do que modelos baseados em random walk ou na

paridade do poder de compra (PPC) na forma pura. Segundo o autor, em modelos de curto

prazo, ao invés de verificarmos a existência de equilíbrio ou de reversão à média, temos que

verificar se o modelo proposto supera o desempenho de, um random walk, conforme a

formulação a seguir:

St = a + St-1 + Et,

12



onde St= taxa de câmbio spot no período t

Existem trabalhos que sugerem que mesmo modelos de previsão do câmbio de curto

prazo que utilizam a previsão de variáveis macroeconômicas simultaneamente com a taxa

de câmbio produzem resultados superiores aos do random walk. Por exemplo, MacOonald e

Marsh (1997) aplicam um modelo com correção dinâmica dos resíduos (cointegração

multivariada) baseado na PPC e com previsão simultânea dos dados fora da amostra,

utilizando o vetor x = [s., p-, P*t, it, i*t]' , onde St é o câmbio spot, p., o nível doméstico de

preços, p\, o nível de preços no exterior, Ít, a taxa interna de juros e i*t, a taxa externa de

juros. Aplica-se o método de Johansen para verificar a cointegração das variáveis de acordo

com a formulação usual: L1Xt= Ao + 1t1L1Xt-1+ 1t2L1xt-2+ 1t3L1xt-3+ ... + 1tp-1L1xt-p-1+ 1tXt-p+ tt,

onde Ao é um vetor vetor (nx1) com componentes determinísticos (constante-tendência,

dummies sazonais centradas e dummies de eventos), 1té uma matriz de respostas de longo
, .

prazo com elementos 1tjk, tais que pelo menos um é não-nulo, 1ti é uma matriz (nxn) de

coeficientes com elementos 1tjk(i)e tt é um vetor (nx1) com resíduos tit. O interessante é que,

mesmo sem atualizar a estimação dos parâmetros com o valor realizado das variáveis, o

modelo consegue superar as previsões geradas por um random walk e por profissionais do

mercado para algumas moedas (marco alemão, libra esterlina e yen), de acordo com os

critérios de mínimo RMSE (root mean square error) e sinal da variação prevista, vis-à-vis a

realizada, da taxa de câmbio.

Basurto & Ghosh (2001) utilizam o modelo monetário tradicional para testar

empiricamente se o aumento das taxas reais. de juros explicou a forte desvalorização

cambial verificada nas crises da Ásia em 1997. O mecanismo subjacente, de acordo com os

autores, é que maiores taxas reais de juros aumentam a expectativa de falências, resultando

em maiores prêmios de risco país, de forma que o retorno esperado dos investidores decai à

medida que a taxa de juros sobe. Isso ge.ra uma fuga de capitais e, conseqüentemente, uma

pressão pela desvalorização do câmbio. Parte-se da equação de demanda por moeda (m -

p = ay - ~i), da POJ com previsão perfeita ajustada por um prêmio de risco (Ít = i*t + S9t+1- St

+ 1tt) e da definição de taxa real de câmbio (v, = Pt + P*t - St) e estima-se um VAR (vector

autoregression) na forma L1s**t = r1L1xt+ r2L1St+ r3L1rt.onde L1s**t é a desvalorização cambial

de referência (benchmark) sem o ajustamento pelo prêmio de risco 1tt, Xt = rn, - m*t - Vt - a(Yt
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- Y*t) e rt é a taxa real de juros. Os autores não encontram evidência significativa de

correlação entre taxas reais de juros e prêmio de risco. Assim, o efeito "perverso" de uma

política monetária apertada sobre a taxa de câmbio não foi validado, mesmo quando se

incorpora taxas de câmbio de outros países como regressores para investigar um efeito de

contágio de crise.

Wadhwani (1999) primeiramente testa a POJ na forma tradicional usando a taxa de

câmbio da libra esterlina contra quatro moedas de países desenvolvidos (marco alemão,

dólar, franco francês, yen) e as taxas de câmbio dólar-marco alemão, dólar-yen e marco

alemão-yen. Para isso, aplica uma regressão em mínimos quadrados com erros padrões

corrigidos pelo método de Newey-West num primeiro momento e o método de variáveis

instrumentais num segundo momento, de acordo com o modelo tradicional: ~St+k= a + ~(Ít -

i*t) + Et. Ele obtém coeficientes negati~os para a maioria das regressões, o que levaria à

invalidação da POJ. Assim, ele propõe um outro modelo que procura fundamentar as

expectativas de longo prazo da taxa de câmbio com algumas variáveis reais, tais como

diferenciais de desemprego, conta corrente e excesso de retorno dos ativos financeiros, de

acordo com o modelo abaixo:

~lnst+12= ~o + ~1(it - i*t) + ~2lnqt + ~3CAOt + ~4InUNEOt +~5NFAOt + ~6InRWPCPt + ~70YOt +

~8RELEQt + ~9(Rel. Yield Spread), + ~lOlOt+ Et+12

Os termos relativos aos coeficientes ~i, onde i > 1, constituem o prêmio de risco de

ajuste da POJ. O autor resolveu modelar o prêmio de risco como uma função linear F(qt -

q*t, lt), onde qt - q*t é a estimativa do desvio da taxa real de câmbio doméstico e lt, um

conjunto de variáveis que auxiliam na predição dos rendimentos de outros ativos (títulos,

ações). A taxa real de câmbio de equilíbrio q*t foi modelado como sendo uma função linear

F(CAOt, UNEOt, NFAOt, RWPCPt), onde. CAOt é a diferença (do outro país com relação ao

país de referência) nas relações de conta corrente/ P18, UNEOt, a diferença nas taxas de

desemprego, NFAO" a diferença nas relações de ativos estrangeiros Iíquidos/Pl8 e

RWPCPt, a relação do nível de preços no atacado sobre ao consumidor. Quanto a lt,

decidiu-se pela função linear F(OYOt,RELEQt,(Rel. Yield Spread}t,IOt), onde OYOt é o

diferencial de dividendos, RELEQ" os retornos de ações em termos relativos, (ReI. Yield

Spreac), uma taxa relativa de spread na estrutura a termo e 10t, o diferencial de inflação.
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Estima-se o modelo acima por regressão em mínimos quadrados com correção dos

erros padrão pelo método de Newey-West. Em termos de poder de previsão, este modelo

apresenta um melhor desempenho que um passeio aleatório.

Muinhos, Freitas e Araújo (2000) verificam qual o modelo (o tradicional random walk

com surpresa monefária ou o modelo proposto de POJ com fundamentos) é melhor em

termos de apresentar uma reversão à média mais rápida. Para isso, simulam quatro

choques (inflação, taxa doméstica de juros, desvio de produto e risco) num modelo dinâmico

para a economia e analisam suas respostas para a inflação, taxa de câmbio nominal, desvio

de produto, taxa de juros nominal, nível de preços e taxa real de câmbio sob cada um dos

modelos. O modelo proposto consiste num modelo de inflafion fargeting de pequena escala.

Neste modelo, eles aceitam a condição de paridade descoberta de juros como válida, porém

ajustada por um prêmio de risco exógeno (spread over treasury). Além disso, a-ssumem que

num período t+K a taxa de câmbio nominal estará consistente com o equilíbrio do balanço

de pagamentos, de acordo com as equações abaixo:

ht+1= a10+ a11ht+ a12(Ít- 1tt) + a138t+ Ut (A)

1tt+1= a211tt-1+ a221tt-2+ (1-a21- a22)(St- St-1)+ a24ht-1+ ft (B)

Ít = a30+ a31(1tt-1- 1t*t-1)+ a32ht-1 (C)

K-1

E[St+nl= -L E[it+j- i;+j- xt+jl + E[St+K], para n < K
j=n (O)

(E)

(F)

(G)

E[st+K]= 8t+K- P*t+K+ Pt+K

BC = CC + B8

BC = L ~Qj(y,8) Pj

A equação (A) é uma 18 em que o desvio do produto (ht) depende dele mesmo com

uma defasagem, da taxa de juros real defasada (Ít-1- 1tt-1)e da taxa real de câmbio (8t). A

equação (B) é a equação de Phillips, enquanto a equação (C) constitui uma regra para a

taxa de juros nominal doméstica (Ít) (regra de Taylor). A equação (O) é a condição de

paridade de juros ajustada por um prêmio de risco (Xt)e desenvolvida até o período t+K. A

equação (E) vem da definição da taxa de câmbio nominal (s.), em termos de logarítmos, a
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equação (F) representa a condição de equilíbrio para o balanço de pagamentos (conta de

capitais mais balanço de serviços) e a equação (G) vem da definição do saldo da balança

comercial (BC), onde CXj é um peso para a transformação dos índices em termos de dólares,

Oj é um índice de quantidade para os bens importados e exportados para bens agrícolas,

semi-industrializados, industrializados, de capital, duráveis, não-duráveis e matéria prima

importada, y é o gap de produto, e é a taxa real de câmbio e Pj é um índice de preços para o

mesmos tipos de_bens em Oj.

Os autores procuram estimar uma taxa de câmbio de equilíbrio que é afetada pelos

componentes do Balanço de Pagamentos, para fornecer uma condição terminal para a

condição de paridade de juros. Confrontado com o modelo tradicional de random walk com

surpresa monetária os autores demonstram que seu modelo é mais realista para o Brasil e

particularmente implica um retorno mais a taxa de câmbio de equilíbrio quando há um

choque de oferta.

Um outro trabalho que também considera a questão do prêmio de risco é o de Miguel

(1999), que constata empiricamente que as condições de paridade de juros (coberta e

descoberta) vigoraram nos anos 90 e que isso não impediu ganhos de arbitragem dos

agentes, ou seja, o mercado de câmbio brasileiro não foi eficiente durante este período, com

a paridade descoberta de juros (PDJ) sendo mais significativa que a paridade coberta de

juros (PCJ) para explicar o fluxo de capitais para o Brasil durante este período. De acordo

com o autor, isso se deveu às fortes medidas de controle de-capital que permitiram ao Brasil

sustentar o diferencial de retornos descobertos fortemente positivos por longo tempo. O

autor assume expectativas racionais e adversidade a risco e testa as condições de PDJ e

PCJ ajustadas ao EMBI (Emerging Market Bond Index), que é um prêmio de risco de não-

pagamento. Além disso, são utilizadas a DI de 1 dia e a UBOR (London Interbank Offered

Rate) como proxies para as taxas de juros doméstica e internacional, respectivamente.

Testam-se a PDJ e a PCJ ajustadas ao EMBI através de análises univariadas e

multivariadas com séries de diversas freqüências amostrais (diária, semanal e mensal) e

diversas maturidades (1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano). Além disso, o autor verifica o viés

de previsão da taxa de câmbio futura após o início do Plano Real. Como explicação para o

viés, um problema de aprendizagem pode ter ocorrido entre julho de 1994 e março de 1995

e um problema do peso a partir desta data até dezembro de 1998. Finalmente, e
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principalmente, avalia-se a relevância dos retomos coberto e descoberto para a explicação

dos movimentos de capital através de uma regressão em mínimos quadrados pelo modelo

GARCH em que o câmbio contratado é a variável dependente e como variáveis

independentes temos o retorno ex-ante, o retorno ex-post e 5 variáveis dummy para

descrever eventos excepcionais (Plano Collor, Crise do México, Crise da Ásia, Crise da

Rússia e Privatização da Telebrás).

Cavalcante & Holanda (1998) utilizam a PCJ e a POJ ajustadas a um prêmio de risco

para medir o grau de abertura da economia brasileira aos capitais externos entre 1987 e

1996, segundo as seguintes equações, respectivamente:

prêmio futuro = <1> + y(i - i*) + ~

~Se = a + ~(i - i*) + 11

Para os testes da POJ, utilizou-se expectativa extrapolativa e expectativa racional

com fundamentos econômicos como mecanismos de formação das expectativas. Foram

utilizadas as seguintes séries mensais: taxa de juros nominal (Over/Selic), taxa de juros

externa (T-BILL) e o câmbio futuro cotado pela BM&F. Os testes empíricos suportaram a

hipótese da PCJ. No entanto, a validade da POJ não foi obtida e, assim, concluiu-se pela

existência de barreiras que dificultam o livre fluxo de capitais representada pelo prêmio de

risco macroeconômico, dado pela diferença entre o prêmio futuro e a expectativa de

desvalorização cambial.

Garcia & Oidier (2000) e Garcia & Olivares (2001) identificam o risco cambial e o risco

país como importantes determinantes da taxa ,de juros em uma economia aberta e

apresentam resultados que demonstram que ambos os riscos possuem causas comuns.

Estes autores assumem a validade das condições de paridade de juros e analisam os

determinantes de ambos os riscos. Além disso, utilizam a taxa do swap DI x PRÉ e a T-BILL,

ambos de 1 ano de maturidade, como proxies das taxas de juros doméstica e internacional,

respectivamente. A escolha de uma maturidade relativamente longa é uma tentativa de

evitar um excessivo impacto de eventos (políticos, econômicos ou catástrafoes naturais)

sobre as taxas de curto prazo. De acordo com os autores, a introdução da livre flutuação
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cambial a partir de 1999 está relacionada com uma diminuição da importância do prêmio de

risco relativamente aos erros de previsão na composição do prêmio futuro.

Diferentemente dos trabalhos de Miguel (1999), Frankel & Okongwu (1995) e

Wadhwani (1999), testaremos a PDJ e a PCJ na forma tradicional com expectativa de

mercado num primeiro momento e ajustada a prêmios de risco num segundo momento. Em

nosso caso, as séries são semanais e o intervalo é de apenas 1 ano para a PDJ e de 2 anos

e 2 meses para a PCJ. Caso as séries sejam integradas de 11 ordem, aplicaremos o teste de

cointegração de Johansen.
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4. METODOLOGIA PARA A OBTENÇÃO DOS DADOS

A freqüência de amostragem é semanal e o início das séries é apenas em fevereiro

de 2000 devido a algumas restrições impostas pela metodologia adotada e pelas

características dos dados. Em primeiro lugar, como a finalidade do trabalho é comparar os

modelos tradicionais de paridade com os modelos que incorporam prêmio de risco, uma

restrição em alguma das séries implicou um ajuste das demais séries para que pudéssemos

tratar todos os dados de forma equivalente.

Neste sentido, a coleta das taxas de juros para a verificação da PCJ, por exemplo,

sofreu limitações impostas em virtude da data de vencimento dos global 04 (que vencem em

15 de abril de 2004) e da baixa quantidade/volume de contratos domésticos de swaps

negociados com prazo maior que 3 anos. Devido a essas duas restrições, coletamos dados, -

somente a partir de fevereiro de 2000. Apesar de termos mais de 4 anos entre fevereiro de

2000 e abril de 2004, a durafion do global 04 em fevereiro de 2000 estava em torno de 3,1

anos -e é justamente a medida fornecida pela durafion é que foi usada para ajustar as taxas

de juros das outras séries. É importante ressaltar que a taxa de yield/spread dos globafs

representa a melhor medida disponível para construir os índices de risco país usados neste

trabalho. Assim, resolvemos assumir a restrição de vencimento fixo e ajustar todas as outras

taxas de juros de acordo com estes vencimentos. Assim, coletamos taxas de juros de

contratos de futuros/swap (swap pré x di, swap dólar x di, NBC-E, T-BILL) com vencimento

fixo em abril de 2004. O intervalo das séries é de fevereiro de 2000 a março de 2002. No

caso das NBC-E, quando não havia contratos neqociados para abril de 2004, coletou-se a

rentabilidade dos contratos com vencimentos o mais longo possíveis.

No caso da PDJ, trabalhamos com um período mais curto (fevereiro de 2000 a janeiro

de 2001), pois não conseguimos obter dados de cupom cambial para as NBC-E anteriores a

fevereiro de 2000 e o global 01 (com vencimento em outubro de 2001) apresenta poucos

contratos negociados após janeiro de 2001 em virtude da proximidade do seu vencimento.

Não seria possível usar a série do global 04 porque a série de expectativa de câmbio do

relatório Focus para 2004 só começa em novembro de 2001. Neste relatório, publicam-se a

média, a mediana e o desvio padrão de previsões diárias de valores de câmbio alguns anos

à frente coletados junto a agentes econômicos (companhias multinacionais e serviços de
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previsão). Estes dados foram obtidos do site do Banco Central. De qualquer forma, não há

necessidade de os intervalos amostrais das séries da PDJ e da PCJ serem iguais, pois não

é foco deste trabalho comparar as duas condições de paridade entre si. Assim, as taxas de

juros de contratos de futuros/swap foram coletadas com vencimento fixo em outubro de

2001.

Tanto para a PDJ como para a PCJ, as taxas dos contratos de swap pré x di, swap

dólar x di e T-BILL são obtidas através de uma interpolação linear entre as taxas de 180,

360, 720 e 1080 dias. Os contratos de NBC-E, por outro lado, apresentam as datas de

vencimento de forma explícita, de forma que não foi necessário interpolarmos as taxas de

juros.

Como taxa de juros interna, consideramos a taxa futura implícita nos contratos de
, ,

swap pré x di semanal (toda sexta-feira), obtida através da Bloomberq: Os valores

percentuais, em base anual, estão no gráfico 3:

Taxa de Juros Swap Pré x DI (%a.a.): Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Janeiro de 2001
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Fonte: Bloomberg

Gráfico 3 -Taxa de Juros de swap pré x di
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Os valores de taxa de câmbio à vista (St) correspondem à PTAX800 - venda obtidos

do site do Banco Central (www.bacen.gov.br) para toda sexta-feira. O gráfico 4 mostra os

valores semanais de St:

Câmbio Spot: Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Janeiro de 2001
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Fonte: Banco Central

Gráfico 4 - Câmbio Spot

Consideraremos como taxa de juros internacional a taxa de juros do título do tesouro

americano (T-BILL) de contratos com vencimento em outubro de 2001 e capturados toda

sexta-feira. A base dos valores percentuais é anual. Os dados semanais estão plotados no

gráfico 5, a seguir:

21



T-BILL (% a.a.): Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Janeiro de 2001

6

5,5

5
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04/02/00 10/03/00 14/04/00 19/05/00 ,23/06/00 28/07/00 01/09/00 06/10/00 10/11/00 15/12/00 19/01/01

Todos os prêmios de risco são expressos em termos anuais e suas evoluções ao

longo do tempo são apresentadas no gráfico a seguir:

Fonte: Bloomberg

Gráfico 5 - T-BILL
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Risco % a.a: Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Janeiro de 2001

-- risco carrbial %a.a

-.-risco fronteira %a.a

-+- risco calote (%a.a)

Gráfico 6 - Prêmios de Risco

Os títulos subjacentes aos prêmios de riscos possuem maturidades decrescentes, de

acordo com o vencimento do global 01 (outubro de 2001).

Com relação à PCJ, utilizaremos as seguintes séries:

Os valores percentuais da taxa futura implícita nos contratos de swap pré x di

semanal, em base anual, estão no gráfico 7:
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Taxa de Juros Swap Pré x DI (%a.a.): Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Março de 2002
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Fonte: Bloomberg I

Gráfico 7 -Taxa de Juros de swap pré x di

o gráfico 8 mostra os valores semanais da taxa de câmbio à vista (St):

Câmbio Spot: Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Março de 2002

Fonte: Banco Central

Gráfico 8 - Câmbio Spot
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Os dados semanais da T-BILL de contratos com vencimento em abril de 2004 estão

plotados no gráfico 9, a seguir:

T-BILL (%a.a.): Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Março de 2002
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Fonte: Bloomberg

Gráfico 9 - T-BILL

Todos os prêmios de risco utilizados para testar a PCJ também são expressos em

termos anuais e suas evoluções ao longo do tempo são apresentadas no gráfico a seguir:
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Gráfico 10 - Prêmios de Risco País

Os títulos subjacentes aos prêmios de riscos possuem maturidades decrescentes de

acordo com o vencimento do global 04 (abril de 2004).

O prêmio de risco de não-pagamento apresenta uma mudança de patamar a partir de

maio de 2001, como era de se esperar com o recrudescimento da crise da Argentina. Por

outro lado, o prêmio de risco de fronteira apresenta sinal negativo entre maio de 2001 e

.março de 2002 em virtude da q~eda do cupom cambial das NBC-E's abaixo da yield do

global 04, o que é contra-intuitivo. Este fato ocorreu devido a uma grande demanda pelos

títulos cambiais domésticos durante este períódo. Como esta série apresenta esta

peculiaridade, ela não será usada para testar a PCJ.

Observe que, apesar de algumas séries apresentarem os mesmos nomes e o mesmo

comportamento visual ao longo do tempo tanto para a PDJ como para a PCJ, o conjunto de

observações de uma série não é subconjunto da outra, isto é, não apenas a data final do

intervalo de amostragem é diferente (de janeiro de 2001 para março de 2002), mas o

vencimento dos títulos subjacentes também o é: no primeiro caso é outubro de 2001 e, no

último, em abril de 2004. Dessa forma, os valores das taxas de juros não são exatamente os
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mesmos para uma determinada semana em virtude de utilizarmos diferentes pesos e taxas

de juros da estrutura a termo na interpolação.

Nas seções 5, 6 e 7, verificaremos a validade da condição de não arbitragem.

Primeiramente, aplicaremos o teste de Dickey-Pantula para verificar a ordem de integração

das séries. Caso as séries sejam integradas de l' ordem, aplicaremos os testes de

cointegração de Johansen e Engle-Granger. Todos os testes foram desenvolvidos no

software EviewS®.
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5. TESTE DA VALIDADE DA PARIDADE DESCOBERTA DE JUROS

(PDJ)

Conforme Froot & Thaler (1990), Sachsida (1999) e Miguel P. (1999), para que a PDJ

seja válida, assumindo expectativas racionais e neutralidade ao risco dos agentes, basta que

as séries (do log) da expectativa da taxa de câmbio spot do período seguinte (E[st,k]), do (Iog

do) câmbio spot (s-) , (do log) da taxa de juros doméstica (1+Ít) e (do log) da T-BILL (1+i*t)

evoluam no tempo conforme a equação 1, que os parâmetros sejam estáveis e que os

resíduos apresentem média nula e sejam não autocorrelacionados. Miguel (1999) testa a

PDJ ajustada por prêmio risco sob a hipótese de previsão perfeita, enquanto Frankel &

Okongwu (1995) testam a PDJ na forma tradicional e ajustada por um prêmio de risco de

não-pagamento utilizando expectativa de mercado e variáveis dummy para eventos

aplicando uma regressão em mínimos quadrados. Em nosso caso, verificarem~~ se a PDJ é

válida na sua forma tradicional! e utilizando expectativa de mercado sem utilizar variáveis

dummy e aplicando o teste de cointegração de Johansen. Diferentemente da maioria dos

autores, resolvemos não utilizar a hipótese de previsão perfeita, pois dentro da metodologia

adotada para a montagem das séries de desvalorização cambial, isto implicaria em fixar o

valor da expectativa do câmbio em 31/10/01 em 2,7071. É irrealista supor que os agentes

saberiam antecipadamente o câmbio em 31 de outubro de 2001, porque isso implicaria que

durante o intervalo amostrai (fevereiro de 2000 a janeiro de 2001) os agentes já teriam

incorporado as possíveis conseqüências de um contágio da crise da Argentina e da crise

energética brasileira, por exemplo, em seus conjuntos relevantes de informação. Por esse

motivo, consideraremos as previsões de valores de câmbio que constam do relatório Focus,

publicado pelo Banco Central como expectativa do câmbio futuro.

Similarmente a Froot & Thaler (1990), verificaremos, primeiramente, a validade da

PDJ em sua forma tradicional através da equação 3 abaixo:

(3)

onde L\smt,k= (Iog da) desvalorização cambial esperada pelo mercado no período t
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Para a construção da série (do log) da desvalorização cambial esperada

consideramos a média do valor do câmbio esperado pelo mercado (de acordo com o

relatório Focus do Banco Central) em dezembro de 2001, de forma que: ~Smt,k =
360 *1 (Smerc.-dez2001) . t ,. d desvalorizacã#dias até 31/10/01 n St ' ou seja, es a sene correspon e a uma esva onzaçao

anualizada, em que o valor da expectativa do câmbio futuro Smerc.-dez2001é atualizado

semanalmente e St é o câmbio spot dado pela PTAX800 - venda. Esta forte restrição se

deve à limitação imposta pelo vencimento do global 01, que ocorre em 31/10/01. O gráfico

6, a seguir, mostra a relação entre a desvalorização cambial esperada pelo mercado e o

diferencial de juros (In(1+it) - In(1+i*t}} em termos percentuais ao ano:

Desvalorização Esperada até Dez/2001 x Diferencial de Juros
Dados semanais: Fevereiro de 2000 a Janeiro de 2001

\
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-ni
ni
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-2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%
desv. anual esperada (%a.a.)

Gráfico 6 - Desvalorização Esperada x Diferencial de Juros

Idealmente, os pontos deveriam estar sob uma reta partindo da origem e com ângulo

de 45
Q

• No entanto, também neste caso, a curva nem ao menos apresenta trechos com

monotonicidade crescente. Portanto, a análise visual dos dados não permitiria validar a PDJ.

As duas séries separadas apresentam uma evolução ao longo do tempo conforme o

gráfico 7, a seguir:
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Gráfico 7 - Desvalorização Esperada x Diferencial de Juros

A análise visual do gráfico 7 não parece indicar a presença de raiz unitária para

ambas as séries. Na subseção seguinte, verificaremos formalmente a estacionariedade

destas séries através do teste de Dickey-Pantula. Como todas as séries têm vencimento

fixo, omitiremos o índice k para apresentar uma notação mais simplificada. Além disso, a

partir deste ponto do texto, considera-se que os valores de todas as séries estão em log.

5.1 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA DE DICKEY-PANTULA

Dickey e Pantula (1987) propõem que o mesmo teste r aplicado em ADF pode ser

usado para comparar a hipótese nula de k raízes unitárias com a hipótese alternativa de k-1

raízes unitárias. Consideremos a seguinte formulação:

p

v, =L~IYt-1 +et
1=1

onde et - i.i.d. (0,1).
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Eles consideram um modelo autorregressivo de ordem p = 3 e três raízes unitárias

possíveis. No nosso caso, consideraremos um modelo AR(2) e adicionaremos defasagens

da variável dependente para contemplar uma possível autocorrelação de resíduos, que pode

ser escrito da seguinte forma:

Wt= ex + 81Yt-1+ 82Zt-1+ LPi=2~iWt-i+1+ et

onde: ex é um intercepto, Zt = Yt- Yt-1e Wt= Zt - Zt-1,ou seja, Zt e Wtsão a primeira e segunda

diferenças do processo Yt.

São consideradas as seguintes hipóteses:

i) nenhuma raiz unitária

Ho: 81 < O e 82 < O

ii) uma raiz unitária

H1: 81 = O e 82 < O

iii) duas raízes unitárias

H2: 81 = 82 = O

Dickey e Pantula propõem um procedimento. alternativo de teste baseado na

estatística 't~ (ou r):

a) para H2 contra H1, usar a estatística 't~ na regressão de mínimos quadrados de Wtcontra

um intercepto, Zt-1 e defasagens de Wt para· testar se o coeficiente de Zt-1 é zero, de

acordo com a formulação Wt = ex + 8a2Zt_1+ IPi=2~i Wt-i+1+ et. Quando a constante não é

significativa pela estatística t usual, a regressão é aplicada sem a constante e a

estatística que usamos para testar se o coeficiente de Zt-1é zero é a 'to Caso não se

rejeite H2, interrompa o procedimento; .caso contrário, aplique o passo b.

b) para H1 contra Ho, usar a estatística 't~ na regressão de mínimos quadrados de Wtcontra

um intercepto, Zt-1,Yt-1e defasagens de Wt para testar se o coeficiente de Yt-1é zero, de

acordo com a formulação Wt= ex + 8b1Yt_1+ 8b2Zt_1+ LPi=2~iWt-i+1+ et. Quando a constante

não é significativa pela estatística t usual, a regressão é aplicada sem a constante e a

estatística que usamos para testar se o coeficiente de Zt-1é zero é a 'to Caso não se
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rejeite H1, conclua que a série possui uma raiz unitária; caso contrário, a série é

estacionária.

Para tratar a questão do número de defasagens (p), temos que um número excessivo

de defasagens reduz o poder do teste de Dickey-Pantula de rejeitar a hipótese nula de raiz

unitária, pois reduz o número de graus de liberdade (que já é pequeno devido ao fato da

amostra ser pequena). Por outro lado, um número muito pequeno de defasagens implicará

numa captura inadequada do processo ditado pelas perturbações e, dessa forma, o

parâmetro 'Ye seu erro padrão não serão bem estimados. Assim, para cada série, partimos

de um número arbitrariamente grande de defasagens (p = 24), reduzindo-o até que o ~p

fosse significativo a 5% (estatística t usual).

Aplicando o teste de Dickey-Pantula, obtivemos os resultados que constam da tabela

a seguir:

p

15 -3,561**
(-3,459)

15 -0,023
(0,194)

In(1+it} - In(1+i*t} 11 -1,024** 11
(-2,034)

OBS1.: as estatfsticas t estão entre parênteses

-0,008
(-1,353)

OBS2.: no caso da desvalorização cambial, aplicamos o teste com constante

••• significante a 1%, de acordo com os valores crlticos de Dickey-Fuller

•• significante a 5%, de acordo com os valores criticos de Dickey-Fuller

• significante a 10%, de acordo com os valores crlticos de Dickey-Fuller

Tabela 1 - Teste de Dickey-Pantula

De acordo com o método de Dickey-Pantula, não podemos rejeitar a hipótese de que

ambas as séries sejam integradas de 11 ordem a 10% de significância.

No apêndice 1, a título de confirmação, também apresentamos os resultados dos

testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) e Leybourne

& McCabe. Verifica-se que o teste de Leybourne & McCabe corrobora os resultados obtidos

pelo teste de Dickey-Pantula.

Na próxima subseção, aplicaremos os testes de cointegração.
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5.2 TESTE DE COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN

Como as séries de desvalorização cambial esperada (~Smt) e o diferencial de juros

(ln(1+it) - In(1+i*t)) são integradas de f ordem, de acordo com o teste de Dickey-Pantula,

podemos aplicar o teste de cointegração de Johansen. Consideraremos a seguinte

formulação em correção de erros:

~Xt = Ao + 1t1~Xt-1+ 1t2~Xt-2+ 1t3~Xt-3+ ... + 1tp-1~t-p-1+ 1tXt-p+ Et (4)

onde:

Xt = (~Smt,In(1+it) - In(1+i*t))' = vetor das variáveis endógenas

Ao = vetor (nx1) de interceptos

1t= matriz com elementos 1tjk,tais que pelo menos um é não-nulo

1ti= matriz (nxn) de coeficientes com elementos 1tjk(i)

Et= vetor (nx1) com elementos Eit

Observa-se que cada uma das linhas do conjunto de linhas linearmente

independentes da matriz 1tconstitui um vetor de cointegração de Xt.

Seguiremos o seguinte procedimento:

1) Identificação do número de defasagens

2) Especificação do modelo

3) Estimativa do modelo e determinação do "rank" de 1t

4) Análise do(s) vetor(es) de co integração normalizado(s).

Para determinar o número de defasaqens p, estimaremos o seguinte VAR ("vector

autoregression") no nível das séries:

(5)

onde:
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Xt = (tlsm
t, In(1+it) - In(1+i*t))' = vetor das variáveis endógenas

Ao = vetor (nx1) de interceptos

Ai = matriz (nxn) de coeficientes

êt = vetor (nx1) de resíduos

Em seguida, aplicamos as generalizações multivariadas das medidas AIC (Akaike

Information Criterion) e SBC (Schwartz Bayesian Criterion):

AIC = -2NT + 2mfT (6)

SBC = -2NT + mln(T)fT (7)

onde:

Tk T
Â. = -2 (1+log21t) - 2 loglLpl

n = número de elementos do vetor de resíduos

T = número de observações utilizáveis

m = número total de parâmetros estimados

Lp = matriz de variância-covariância dos resíduos da equação (5) com p defasagens

Obtivemos os seguintes resultados com valores de p entre 1 e 16, conforme a tabela

2:

p AIC SBC

1 393,13 393,36
2 387,99 388,37
3 381,16 381,70
4 375,42 376,13
5 370,37 371,23
6 366,30 367,33
7 359,63 360,84
8 355,31" 356,69
9 350,80 352,35
10 347,03 348,77
11 353,82 355,74
12 348,32 350,43
13 344,62 346,92
14 347,56 350,06
15 358,40 361,10
16 399,04 401,91

Tabela 2 - AIC e SBC para VAR's da POJ com 1 a 16 defasagens
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Conclui-se, portanto, que o melhor modelo é o que apresenta 13 defasagens, por

apresentar os menores valores pelos critérios AIC e SBC.

Além disso, precisamos escolher o melhor modelo em termos de presença de

intercepto e/ou tendência determinista dentre as seguintes possibilidades:

a) Vetor de cointegração sem intercepto e vetor de variáveis endógenas sem tendência

determinística

b) Vetor de cointegração com intercepto e vetor de variáveis endógenas sem tendência

determinística

c) Vetor de cointegração com intercepto e vetor de variáveis endógenas com tendência

determinística

d) Vetor de cointegração com intercepto e tendência linear e vetor de variáveis endógenas

com tendência determinística

e) Vetor de cointegração com intercepto e tendência linear e vetor de variáveis endógenas

com tendência determinística e tendência linear quadrática

A escolha será feita através do chamado teste aninhado de tendências

determinísticas sob cointegração, no qual o "rank" r é mantido fixo (no nosso caso, r = 1) e

uma estatística X2 com r ou (n-r) graus de liberdade, dependendo do caso, é calculada para

cada um dos 5 modelos, que estão aninhados de acordo com a seguinte ordenação:

As estatísticas X2têm a seguinte formulação:

-T*I,nj=r+1[ln(1-Â*j) - In(1-Âj)] - x2(n-r)

-T*I,rj=1[ln(1-Â*j) - In(1-Âj)] - x2(r)

onde Âj e Â*j são os autovalores de maior valor para os modelos H(r) e H*(r),

respectivamente. Quando a estatística l é maior que o valor crítico a 5% de significância,

rejeita-se o modelo mais restrito, que pode ser H(r) ou H*(r) dependendo do caso.
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A intuição deste teste de hipóteses é que se existem r vetores de cointegração,

apenas estas r combinações lineares das variáveis são estacionárias. Assim, suponhamos

uma reestimação do modelo com restrição nos parâmetros da matriz n. Se as restrições são

válidas, o número de vetores de cointegração, o "rank" r não pode ter diminuído, ou seja,

todos os valores de In(1-À.*j) e In(1-À.j) devem ser equivalentes.

Assim, fixando o "rank" em 1, temos:

Modelo

sem intercepto ou tendência linear 0,267561 5,61 E-06
no vetor de cointegração

com intercepto no vetor de 0,273866 0,154281 0,337174
cointegração

I
com intercepto no vetor de 0,155009 0,008923 6,185598**

cointegração e tendência linear no
vetor de variáveis endógenas

com intercepto e tendência linear 0,437221 0,153046 15,85112***
no vetor de cointegração e

tendência linear no vetor de
variáveis endógenas

com intercepto e tendência linear 0,43342 0,121196
no vetor de cointegração e

tendência linear e tendência
quadrática no vetor de variáveis

endógenas

1,439705

08S.: n = número total de variáveis = 2

*** significante a 1%

** significante a 5%

* significante a 10%

Tabela 3 - Estatísticas l para o modelo com 13 defasagens no nível e r=1

Comparando os modelos a e d diretamente, tendo como hipótese nula o modelo mais

restrito (a), obtemos x2(r) = 10,276 e x2(n-r) = -6,478, que são significativos a 1%, e assim,

confirmamos que d é o melhor modelo. Estimaremos, então, este modelo, que possui vetor

de cointegração com um intercepto e tendência linear e vetor de variáveis endógenas com

tendência linear. Os resultados estão na tabela 4, abaixo:
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autovalores Â.traço Âmax

0,437221 28,89809** 22,419859***
0,153046 6,478231 6,478231

*** significante a 1%, de acordo com os valores críticos de Osterwald e Lenum

** significante a 5%, de acordo com os valores criticas de Osterwald e Lenum

* significante a 10%, de acordo com os valores criticas de Osterwald e Lenum

Tabela 4 - Estatísticas À.traço e Àmax para o modelo com 13 defasagens no nível, intercepto e tendência

linear no vetor de cointegração e uma tendência linear no vetor de variáveis endógenas

De acordo com os valores críticos de "'traço e "'max tabulados por Johansen e Juselius

(1990), não podemos rejeitar a hipótese nula de r =1 vetor de cointegração para estas séries

a 95% de significância, respectivamente. Os coeficientes normalizados do vetor de

cointegração são apresentados na tabela abaixo:

tendência
linear

constante

1,000000 2,080079
(0,12269)

0,002807
(9,9E-05)

-0,340047

08S.: erro padrão entre parênteses

Tabela 5 - Coeficientes normalizados dos vetores de cointegração para o modelo com 13 defasagens

no nível, intercepto e tendência linear no vetor de cointegração e uma tendência linear no vetor de

variáveis endógenas

Verificamos que os coeficientes não se apresentam conforme se esperaria

teoricamente (uma relação de um pra um). Ao invés disto, obtivemos uma relação

fortemente negativa entre a desvalorização esperada e o diferencial de juros (-2,080).
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6 TESTE DA VALIDADE DA PARIDADE COBERTA DE JUROS (PCJ)

Como não obtivemos a validade da PDJ em sua forma tradicional, resolvemos

investigar também a relação da PCJ. Para que a PCJ seja válida, basta que as séries do (Iog

do) câmbio futuro (ft), do (Iog do) câmbio spot (s.), (do log) da taxa de juros doméstica (1+it) e

(do log) da T-BILL (1+i*t) evoluam no tempo conforme a equação 2 e que os parâmetros

sejam estáveis.

Como as séries da PCJ apresentam menos restrições, resolvemos utilizar dados de

fevereiro de 2000 a março de 2002 a fim de investigar os efeitos posteriores a 11 de

setembro de 2001 e da crise da Argentina, principalmente.

Verificaremos a validade da PCJ através de uma formulação em que substituimos. ,

dSmt.kpelo prêmio futuro na equação 3, resultando na equação a seguir:

(8)

onde pfuturo, = (Iog da) desvalorização implícita nos contratos de swaps pré x di e di x dólar

A série de prêmio futuro constitui uma série sintética, pois corresponde a uma

desvalorização cambial implícita em um contrato de swap pré x dólar. Como este contrato é

pouco negociado, resolvemos construir uma série equivalente a partir de contratos de swap

, , d' di dól d d f I -. f I (1+tx.swappréxdi ) N-pre x I e I x o ar, e acor o com a ormu açao: p uturo, = n 1+tx. swap di x dólar' ao

poderíamos ter construído esta mesma série a partir do dólar futuro da BM&F, pois contratos

de futuro de dólar com prazos maiores que 2 anos são muito pouco negociados na BM&F.

o gráfico 11, a seguir, mostra a relação entre o prêmio futuro e o diferencial de juros

(In(1+it) - In(1+i*t)) em termos percentuais ao ano:
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Prêmio Futuro x Diferencial de Juros: Dados semanais
Fevereiro de 2000 a Março de 2002
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• A análise visual dos dados indica uma relação fortemente positiva entre as duas
variáveis.

I

Gráfico 11 ., Prêmio Futuro x Diferencial de Juros

As duas séries separadas apresentam uma evolução ao longo do tempo conforme o
gráfico 12 a seguir:
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Prêmio Futuro x Diferencial de Juros: Dados Semanais
Fevereiro de 2000 a Março de 2002
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Gráfico 12 - Prêmio Futuro x Diferencial de Juros

Na subseção seguinte, verificaremos formalmente a ordem de integração destas

séries através do teste de Dickey-Pantula. Para a identificação do número de defasagens,
partiu-se de p=36 e 5% de significância.

6.1 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA DE DICKEY-PANTULA

Aplicando o teste de Dickey-Pantula, obtivemos os resultados que constam da tabela
a seguir:

p

pfuturo, 11 -0,894** 11
(-2,065)

-0,002
(-0,227)

In(1+it) - In(1+i*t) 9 -0,780**
(-2,551)

9 -0,001
(-0,234)

oas.: as estatfsticas t estão entre parênteses

*** significante a 1%, de acordo com os valores criticas de Dickey-Ful/er

** significante a 5%, de acordo com os valores criticas de Dickey-Ful/er

• significante a 10%, de acordo com os valores cnticos de Dickey-Fuller

Tabela 6 - Teste de Dickey-Pantula
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De acordo com o método de Dickey-Pantula, não podemos rejeitar a hipótese de que

ambas as séries sejam integradas de 11 ordem a 10% de significância.

A presença de raiz unitária nas séries pode ter sido causada por uma mudança de

patamar do (Iog do) prêmio futuro e/ou do (log do) diferencial de juros a partir de maio de

2001 em virtude de um contágio da crise da Argentina. Assim, aplicamos um teste de

mudança estrutural (Perron, 1989) para confirmarmos a robustez do resultado do teste de

raiz unitária (ver apêndice 1). Pelo teste de Perron e pelos demais testes de raiz unitária

(ADF, PP e Leybourne & McCabe) (ver apêndice 1), não se rejeita a hipótese de que ambas

as séries são integradas de 11 ordem.

6.2 TESTE DE COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN

Agora, aplicaremos o teste de cointegração de Johansen conforme descrito na

subseção 5.2.

o vetor de variáveis endógenas será -dado por (pfuturo., In(1+it) - In(1+i*t))'. Em

primeiro lugar, determinaremos o número de defasagens p, de acordo com as medidas AIC

e SBC, conforme a tabela 7:

P AIC SBC

1 760,17 760,31
2 768,89 769,13
3 762,05 762,39
4 756,76 757,21
5 751,60 752,15
6 744,50 745,15
7 741,10 741,86
8 735,87 736,73
9 731,82 732,79
10 727,98 729,06
11 726,00 727,19
12 721,36 722,65
13 717,48 718,89
14 714,00 715,52
15 707,45 709,09
16 701,96 703,71
17 695,02 696,89
18 691,30 693,29
19 689,60 691,71
20 682,21 684,44
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

679,49
685,44
680,99
681,18
676,31
676,41
678,39
677,59
689,57
686,49
694,11
689,66
684,13
690,32
688,74
747,47

681,84
687,92
683,60
683,92
679,18
679,42
681,53
680,87
692,98
690,04
697,81
693,50
688,12
694,46
693,03
751,91

Tabela 7 - AIC e SBC para VAR's da PCJ com 1 a 36 defasagens

Conclui-se, portanto, que o melhor modelo é o que apresenta 25 defasagens, por

- apresentar os menores valores pelos critérios AIC e SBC.

Quanto à especificação do vetor de cointegração e do vetor de variáveis endógenas,

aplicamos um teste de X2 fixando o "rank" em 1, conforme descrito na subseção 5.2:

Modelo

sem intercepto ou tendência linear 0,070376 0,06059
no vetor de cointegração

com intercepto no vetor de
cointegração

0,141102 0,063133 6,963443***

2,531747com intercepto no vetor de 0,114987 0,035788
cointegração e tendência linear no

vetor de variáveis endógenas

com intercepto e tendência linear 0,216907 0,112953 10,76688***
no vetor de cointegração e

tendência linear no vetor de
variáveis endógenas

2,913895*com intercepto e tendência linear 0,206309 0,083089
no vetor de cointegração e

tendência linear e tendência
quadrática no vetor de variáveis

endógenas

oas.: n = número total de variáveis = 2
••• significante a 1%

- significante a 5%

• significante a 10%

Tabela 8 - Estatísticas-x2.para o modelo com 4 defasagens no nível e r=1
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Comparando os modelos b e d diretamente, tendo como hipótese nula o modelo mais

restrito (b), obtemos x2(r) = 8,131 e x2(n-r) = -4,809, que são significativos a 5%, e assim,

confirmamos que d é o melhor modelo. Estimaremos, portanto, o modelo cujo vetor de

cointegração apresenta um intercepto e tendência linear no vetor de cointegração e

tendência linear no vetor de variáveis endógenas. Os resultados estão na tabela 9 abaixo:

autovalores ~raço

0,216907
0,112953

32,06386***
10,54747

21,51639***
10,54747

••• significante a 1%, de acordo com os valores criticos de Osterwald e Lenum

•• significante a 5%, de acordo com os valores criticos de Osterwald e Lenum

• significante a 10%, de acordo com os valores crfticos de Osterwald e Lenum

--Tabela 9 - Estatísticas Â.traço e I..max para o modelo com 25 defasagens no nível, intercepto e tendência

linear no vetor de cointegração e uma tendência linear no vetor de variá~eis endógenas

De acordo com os valores críticos de À.traço e À.max tabulados por Osterwald e Lenum
,

(1992), não podemos rejeitar a hipótese nula de r =1 vetor de cointegração para estas séries

a 99% de significância. Os coeficientes normalizados do vetor de cointegração são

apresentados na tabela abaixo:

pfuturo, In(1+it)-ln(1+i*t) tendência constante'-
linear

1.000000---0,747341 ~- -0,000321-0,029035-- '- ---
(0,03134) .- (3,7E-05)

08S.: erro padrão entre parênteses

Tabela 10 - Coeficientes normalizados dos vetores de cointegração para o modelo com 25 defasagens

no nível, intercepto e tendência linear no vetor de colnteqração e uma tendência linear no vetor de

variáveis endógenas

Verificamos que, diferentemente do caso da PDJ, os coeficientes estão próximos do

que se esperaria teoricamente (uma relação de um pra um). Obtivemos uma relação positiva

e próxima de um entre o prêmio futuro e o diferencial de juros (0,747).
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7 PRÊMIO DE RISCO

Os resultados das seção 5 não nos permitiram obter nenhuma evidência a favor da

POJ. Com relação à PCJ, obtivemos um resultado favorável à sua validade na subseção

6.2. A maioria dos trabalhos que testaram a validade da POJ, conforme a equação (1),

encontraram b- < 1 e até mesmo negativo (Froot, 1990) ao longo de diversas subamostras,

moedas, horizontes de previsão e mercados de capitais. Segundo Froot & Thaler (1990),

temos que a POJ pode não ser verificada devido à violação de uma das ou ambas as

hipóteses que a embasa: expectativas racionais e neutralidade ao risco dos agentes. Com

r relação à PCJ, alguns autores relaxam a hipótese de neutralidade ao risco. Taylor (1995),

por exemplo, ressalta que os dados têm que ser compatíveis não só em termos de

maturidade, mas também em outras características, como risco político e risco de não-

pagamento. Garcia & Didier (2000) e Garcia & Olivares (2001), como veremos mais à frente,

também admitem a possibilidade de um risco de não-pagamento.

Acreditamos que, em virtude do mercado nacional de capitais ter apresentado

significativa vulnerabilidade aos humores dos investidores externos durante o intervalo da

amostra, há a necessidade de ajuste da PDJ por um prêmio de risco. Conforme Froot &

Thaler (1990), Isard, P. (1995) e Taylor (1995) para que os retornos esperados sejam iguais

e caso o risco de câmbio não seja diversificável, os agentes exigem uma taxa de juros maior

que a diferença corrente entre a taxa doméstica e a taxa externa de juros. Isto é, para que

um investidor estrangeiro seja ao menos indiferente entre aplicar seus recursos em títulos do

seu país de origem ou um título brasileiro, por exemplo, a taxa de juros interna brasileira

denominada em dólares deve ser no mínimo igual à taxa de juros externa livre de risco

ajustado por um prêmio de risco.

É interessante observar que após a Crise do Real (1999) até julho de 2002, houve

dois momentos claros de ameaça de disparada do dólar: de julho a dezembro de 2001

(contágio da Crise Argentina) e maio de 2002 ("efeito eleição"). Nestes dois episódios, o

Banco Central (BC) interveio de forma bem sucedida no mercado através de leilões de linha

externa e rolagem títulos públicos com a finalidade de enxugar a liquidez e, assim, diminuir a

procura por dólares. A menor procura por dólar no mercado interno ajuda a diminuir a

pressão sobre o câmbio.
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Pela hipótese de não-arbitragem a POJ seria modificada para:

Onde apenas subtraímos In(1+Pt) do lado direito da equação 1 e Pt = prêmio de risco

no período t.

Pode-se modelar Pt de diversas formas. Frankel (1992) e Sachsida et aI. (1999)

admitem a possibilidade de um prêmio de risco cambial (rc), de forma que Pt = rc, apesar de

testarem o modelo assumindo rc, = O. Meredith & Chin (1998), Garcia & Oidier (2000) e

Garcia & Olivares (2001) vão além e, também assumindo a presença de um prêmio de risco

, de não-pagamento, que eles denominam de risco país (rpt), obteríamos Pt = rCt+ rp, Como

medida de risco país, Garcia & Oidier (2000) e Garcia & Olivares (2001) propõem três

alternativas:

1. diferencial da paridade coberta da taxa de juros (taxa de juros doméstica - prêmio futuro

- taxa externa de juros)

2. diferencial da paridade coberta da taxa de juros (de acordo com a formulação anterior,

mas usando a depreciação implícita em contratos de swaps no lugar do:prêmio futuro)

3. a diferença entre os rendimentos no mercado secundário do C-Bond e a do T-Blll, todos

de 1 ano de maturidade.

Como medida de risco de fronteira, que eles denominam como risco de

convertibilidade e o denotam como sendo um dos principais determinantes do risco país,

calcula-se a diferença entre a taxa de juros de contratos de NOF (Non Oeliverable Forward

de Real), negociados em Nova York, e a desvalorização cambial esperada implícita em

contratos de swap (a diferença entre as taxas de swaps DI x PRÉ e do cupom cambial do

contrato DI x OOl). Para·o risco cambial, dada a sua não-observabilidade, os autores

sugerem a aplicação de um filtro de Kalman.

Obstfeld & Rogoff (1995) também fornecem uma idéia para a escolha dos tipos de

título cuja combinação das taxas- representariam os prêmios de risco do nosso modelo.
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Neste trabalho, os autores analisam a sustentabilidade do regime de câmbio fixo numa

economia globalizada e enfatizam a redução ou perda de credibilidade dos agentes com

relação ao futuro como fator preponderante para o desencadeamento de ataques

especulativos. Citando o colapso financeiro do México em 1994, os autores apresentam um

gráfico com a evolução do risco de não-pagamento e da expectativa de desvalorização

cambial ao longo do tempo. Para o prêmio de risco de não-pagamento, eles calcularam a

diferença entre a taxa do tesobono, um título do governo atrelado ao dólar, e a taxa de T-

BILL de maturidades similares. A expectativa de desvalorização cambial foi obtida como

sendo a diferença entre a taxa dos cetes, títulos do governo denominados em peso, e a taxa

do. tesobono de 1 ano de maturidades. Segundo os autores, o cálculo desta expectativa

pode não ser preciso, devido ao fato de que os dois títulos podem apresentar diferentes

riscos de não-pagamento.

Miguel (1999) realiza testes de raiz unitária e de cointegração para várias-freqüências

amostrais (diária, semanal e mensal) onde o vetor de variáveis endógenas é dada por [Ít,

St+k-St,i*tl no caso da PDJ, e [Ít, ft-st, i*tl no caso da PCJ, onde it é (o log da) taxa de juros

doméstica, St+k-Sté (o log da) desvalorização cambial sob a hipótese de previsão perfeita, i*t

é (o log da) taxa de juros internacional dada pela soma da taxa spread do EMBI à UBOR e

ft-st é o (Iog do) prêmio futuro. No caso das séries semanais, o intervalo amostrai é de abril~..

de 1995 a dezembro de 1998, período em que ainda prevalecia o regime de câmbio fixo. É

importante salientar que os testes para verificar a validade ou não da PDJ/PCJ foram usados
-

para um propósito mais amplo, que foi o de investigar o fluxo de capitais para o Brasil nos

anos 90. Em contraste, nosso trabalho tem apenas o objetivo de verificar se a utilização da

.expectativa de mercado e o ajuste por prêmios de risco nos permitem satisfazer a condição

de não-arbitragem descrita pela PDJ e PCJ num regime de câmbio flutuante. Além disso,

diferentemente do trabalho de Miguel (1999), nos restringimos à freqüencia semanal,
usamos a T-BILL como taxa de juros internacional e analisamos o seu comportamento

separadamente do dos prêmios de risco. Ao invés de usarmos a taxa spread do EMBI,

preferimos utilizar a taxa spread dos global bonds que, além de fornecerem uma medida

equivalente de risco-país pelo fato de comporem a cesta de títulos do próprio EMBI, nos

permite identificar os seus vencimentos. Este esforço teve o propósito de compatibilizar

todas as taxas de juros em termos das maturidades subjacentes.
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Resolvemos compor nossas variáveis de risco da seguinte forma:

• Prêmio de risco de não-pagamento (rcalote-): taxa spread de um global (global 01 ou

global 04)

A • de ri bl I ( ) 1+tx. juros swap pré x di d• Premio e riSCOcam la rCt: 1+cc -1, on e CCNBC-E= cupom cambialNBC-E

das Notas do Banco Central - E

A • d . d f . (rf) 1+CCNBC-E
• Premio e riSCO e ronteíra rontj: 1+ tx. yield de um global-1

Os prêmios de risco de não-pagamento e de risco de fronteira representam medidas

de risco país. A taxa spread de um global bond é a taxa de juros paga acima da

remuneração de um título do tesouro americano de prazo equivalente. Esse prêmio constitui

. o risco de não-pagamento e é relativo à possibilidade do título não ser honrado. O prêmio de

risco de fronteira pode ser considerado como resultado da percepção dos agentes de uma

restrição na movimentação de capitais devido à intervenção do governo local.

Por outro lado, o prêmio de risco cambial é o prêmio oferecido aos agentes para que

suas preferências sejam indiferentes entre títulos nacionais protegidos e não protegidos

contra uma desvalorízação cambial.

É importante ressaltar que as taxas de juros dos diferentes títulos estão compatíveis

entre si, com as maturidades determinadas pelas durafions dos global bonds.

Empiricamente, estimaremos a seguinte relação:

Como vimos nas seções 5 e 6, a variável usada como E[ilst,kl depende da hipótese

utilizada:

• PDJ com expectativa do mercado: E[ilst,kl = ilSmt,k

• PCJ: E[ilst,kl = pfuturo,
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Qualquer que seja a hipótese utilizada, espera-se que o intercepto não seja

significativo e que um aumento na diferença de juros ou uma redução de qualquer um dos

prêmios de risco estejam associado a um aumento na expectativa de desvalorização, ou

seja, a = O, B1> Oe B2' B3, B4< O.

7.1. TESTE DA VALIDADE DA PDJ

Primeiramente, identificaremos a ordem de integração (do log) das séries de prêmio

de. risco e, depois, aplicaremos o teste de cointegração juntamente com as séries de

desvalorização cambial e diferencial de juros da seção 5.

7.1.1 Teste de Raiz Unitária de Dickey-Pantula

Aplicando o teste de Dickey-Pantula, obtivemos os resultados que constam da tabela

a seguir:

pa ea
2

In(1+rcalotet) 9 -4,919***
(-3,948)

In(1+rCt) 15 -5,394***
(-2,800)

p eb
1

9 -0,116
(-0,621 )

15 -0,020
(-1,383)

21 -0,362
(-1,290)

In(1+rfrontt) 21 -21,226***
(-4,913)

OBS1.: as estatfsticas t estilo entre parênteses

OBS2.: no caso do risco de nilo-pagamento e do risco de fronteira, aplicamos o teste com constante

*- significante a 1%, de acordo com os valores criticos de Dickey-Ful/er

**significante a 5%, de acordo com os valores criticos de Dickey-Ful/er

* significante a 10%, de acordo com os valores crfticos de Dickey-Fuller

Tabela 11 - Teste de Dickey-Pantula

De acordo com o método de Dickey-Pantula, não podemos rejeitar a hipótese de que

as séries sejam integradas de 11 ordem a 10% de significância.

'o teste de Leyboume & McCabe (ver apêndice 1) corrobora os resultados de Dickey-

Pantula para o prêmio de risco de não-pagamento e para o prêmio de risco de fronteira.
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7.1.2 Teste de Cointegração de Johansen

Em primeiro lugar, aplicaremos o método de Johansen as séries de desvalorização

cambial esperada, diferença de juros, risco de não-pagamento, risco cambial e risco de

fronteira. O primeiro passo é verificar qual o melhor modelo em termos de defasagens. A

tabela a seguir apresenta os critérios AIC e SBC para os diversos modelos:

P AIC SBC

1 1349,106 1350,243
2 1344,347 1346,450
3 1332,858 1335,946
4 1328,763 1332,856
5 1342,069 1347,187
6 1338,904 1345,066
7 1389,535 1396,761

Tabela 12 - AIC e SBC para VAR's da PDJ com 1 a 7 defasagens

A formulação com 4 defasagens foi escolhida por apresentar os menores valores para

os critérios AIC e SBC.

Para a especificação do vetor ·de cointegração e do vetor de variáveis endógenas,

aplicamos um teste de X2 fixando o "rank"em 1, conforme descrito na subseção 5.2:
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Modelo

sem intercepto ou tendência linear 0,502257 0,293263 0,166659 0,063633 0,000616
no vetor de cointegração

com intercepto no vetor de 0,526735 0,306903 0,281835 0,133925 0,062477 2,42055
cointegração

com intercepto no vetor de 0,524132 0,30575 0,223311 0,072656 0,004472 10,0062**
cointegração e tendência linear no

vetor de variáveis endógenas

com intercepto e tendência linear 0,606465 0,345494 0,302908 0,213887 0,063554 9,118584***
no vetor de cointegração e

tendência linear no vetor de
variáveis endógenas

com intercepto e tendência linear 0,596464 0,342683 0,299889 0,204408 0,038369
no vetor de cointegração e

tendência linear e tendência
quadrática no vetor de variáveis

endógenas

2,2622337

08S.: n = número total de variáveis = 5

*- significante a 1%

** significante a 5%

* significante à 10%

Tabela 13 - Estatísticas 'l para o modelo com 4 defasagens no nível e r=1

Comparando os modelos a e d diretamente, tendo como hipótese nula o modelo mais. .
restrito (a), obtemos x2(r) = 11,276 e X2(n-r) = -23,772, ambos significativos a 1%, e assim,

confirmamos que d é o melhor modelo. Estimaremos o modelo cujo vetor de cointegração

apresenta um intercepto e tendência linear no vetor de co integração e tendência linear no

vetor de variáveis endógenas. Os resultados estão na tabela 14, abaixo:

Autovalores Â.traço À.max

0,606465 97,13347*** 44,76409***
0,345494 52,36944 20,34598
0,302908 32,02347 17,32022
0,213887 14,70324 11,55143
0,063554 3,151825 3,151844

*** significante a 1%, de acordo com os valores crlticos de Osterwald e Lenum

** significante a 5%, de acordo com os valores crlticos de Osterwald e Lenum

* significante a 10%, de acordo com os valores crlticos de Osterwald e Lenum

Tabela 14 - Estatísticas Àtraço e Âmax para o modelo com 4 defasagens no nível, intercepto e tendência

linear no vetor de cointegração e uma tendência linear no vetor de variáveis end6genas
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De acordo com os valores críticos de Âtraço e Âmax tabulados por Osterwald e Lenum

(1992), não podemos rejeitar a hipótese nula de r =1 vetor de cointegração para esta série a

99% de significância, respectivamente. Os coeficientes normalizados do vetor de

cointegração são apresentados na tabela abaixo:

~sm , In(1+i,)-In(1 +i*,) In(1-rcalote, In(1+rCt) In(1+rfront,) tendência constante
linear

1,000000 -89,11180 76,16894 90,84590 89,74584 0,001408 -0,072739
{29,5517} {28,2098} {29,4717} {29,5882} {0,OO017}

08S.: erro padrão entre parênteses

Tabela 15 - Coeficientes normalizados dos vetores de cointegração parao modelo com 4 defasagens

no nível, intercepto e tendência linear no vetor de cointegração e uma tendência linear no vetor de

variáveis endógenas

Verificamos que o sinal do coeficiente da desvalorização cambial está na direção

correta, mas sua magnitude está incompatível com a das demais variáveis. O sinal e a

magnitude das outras variáveis (diferencial de juros, prêmio de risco de não-pagamento,

prêmio de risco cambial, prêmio de risco de fronteira) estão compatíveis entre si.

7.2 TESTE DA VALIDADE DA PCJ

No caso da PCJ, identificaremos a ordem de integração (do log) da série de risco de

não-pagamento e, depois, aplicaremos o teste de cointegração de Johansen juntamente

com as séries de prêmio futuro e diferencial de juros da seção 5, de acordo com a seguinte

formulação:

7.2.1 Teste de Raiz Unitária de Dickey-Pantula

Aplicando o teste de Dickey-Pantula, obtivemos ea
2 = -1,113 ('t = -2,121) com p = 15,

que é significante a 5%, de acordo com os valores críticos de Dickey-Fuller e eb
1 = -0,004 ('t

= -0,456) com p = 15, que não é significante nem a 10%. Portanto, não podemos rejeitar a

hipótese de que a série de risco de não-pagamento seja integrada de l' ordem.
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Também resolvemos aplicar o teste de quebra estrutural de Perron à série de

In(1-rcalote.), e este teste, o teste de PP e o teste de Leybourne & McCabe (ver apêndice 1)

convalidam os resultados do teste de Dickey-Pantula.

7.2.2 Teste de Cointegração de Johansen

o primeiro passo é verificar qual o melhor modelo em termos de defasagens. A tabela

a seguir apresenta os critérios AIC e SBC para os diversos modelos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

p AIC SBC

1252,061
1257,601
1251,605
1248,779
1247,058
1250,674
1245,179
1243,409
1239,389
1233,659
1233,306
1230,562
1232,419
1228,418
1221,540
1223,965
1223,373
1222,602
1223,211
1223,502
1228,845
1250,383
1259,968
1277,209
1280,089
1319,801
1472,007

1252,352
1258,113
1252,342
1249,742
1248,250
1252,098
1246,838
1245,305
1241,525
1236,038
1235,931
1233,436
1235,545
1231,800
1225,180
1227,866
1227,540
1227,037
1227,919
1228,485
1234,108
1255,929
1265,801
1283,333
1286,507
1326,519
1479,027

Tabela 16 - AIC e SBC para VAR's da PCJ com 1 a 27 defasagens

Conclui-se, portanto, que o melhor modelo é o que apresenta 15 defasagens, por

apresentar os menores valores pelos critérios AIC e SBC.

52



Quanto à especificação do modelo, verificamos que obtém-se "rank" nulo para todos

os cinco modelos, o que indicaria que as séries, além de apresentarem raiz unitária, seriam

independentes entre si. Portanto, de acordo com os valores críticos de Osterwald-Lenum

(1992), as séries não apresentam cointegração.

Conclui-se que o ajustamento da PCJ ao prêmio de risco de não-pagamento não

forneceu resultados melhores em relação à PCJ na sua forma tradicional.
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8 CONCLUSÕES

No caso da POJ, não obtivemos resultados satisfatórios, mesmo ajustando pelos

prêmios de risco. Esse ajuste propiciou uma mudança nos sinais dos coeficientes na direção

correta, mas a magnitude do coeficiente da desvalorização cambial efetiva passou a destoar

bastante da magnitude das outras séries.

Na seção 6, apesar de termos obtido a validade da PCJ na forma tradicional, não

esperaríamos este resultado, pois isso implicaria que o prêmio de risco país seria nulo para

este período. Ajustando a PCJ pelo prêmio de risco de não-pagamento passa-se a não obter

cointegração entre as séries, ou seja, o prêmio de risco de não-pagamento teria um

comportamento independente do prêmio futuro e do diferencial de juros.

É importante ressaltar que o fato de o intervalo amostrai ser menor que 3 anos

acarreta uma redução do poder dos testes econométricos desenvolvidos, pois as séries

podem não apresentar indícios suficientes de seu comportamento de longo prazo, que é

justamente o que o teste de cointegração, por exemplo, tem por objetivo capturar. Miguel

(1999) também aplicou o teste de Johansen e obteve evidências de reversão à média para

os dados semanais da POJ e da PCJ ajustadas por prêmio de risco. No entanto, os valores

dos coeficientes de cointegração também ficaram distantes do que seria esperado

"teoricamente. De acordo com o autor, isto pode ter ocorrido emvirtude do intervalo amostrai

também ser relativamente pequeno (3,5 anos).

Conforme sugerido por Frankel & Okongwu (1995), um possível erro de medida dos

dados de survey também pode ter levado à não validação das condições de paridade.

Além disso, pelo teste de cointegração de Engle-Granger (ver apêndice 2), nenhuma

das relações (POJ e PCJ tradicionais) apresentaria cointegração. Portanto, conclui-se que

os dados não apresentam uma evidência empírica sólida o suficiente para podermos afirmar

ou negar que a condição não-arbitragem vigorou durante os intervalos amostrais analisados.

Estudos futuros poderão dar continuidade a este trabalho abordando a condição de

paridade usando fundamentos, como dívida pública! PIS, conta corrente/ PIS, por exemplo,
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ou que testassem problemas de viés de amostra (problema do peso, bolhas racionais,

modelos aprendizagem ou informação ineficiente) ou mesmo a violação da hipótese de

expectativas racionais poderiam complementar este trabalho.

Alternativamente, como salientado por Miguel, P. (1999) e sugerido por Sachsida

(1999), as autoridades monetárias parecem ter tentado controlar a taxa de câmbio nominal e

as taxas de juros domésticas simultaneamente. Mesmo após 1999, com o regime de taxa de

câmbio flutuante em vigor, existem indícios de que isso isso também ocorreu. Assim,

estudos empíricos poderiam testar modelos que incorporam uma função de reação de

política monetária ao aumento da taxa de câmbio nominal, como indicado em McCallum

(1994).
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• Banco Central (www.bcb.gov.br)

• IPEA (www.ipeadata.com.br)

• National Bureau of Economic Research (www.nber.org)

• Site do Affonso Celso Pastore (www.acpastore.com)

• Site da Bolsa-de Mercadorias e Futuros (www.bmf.com.br)

• Site da economagic (www.economagic.com)

APÊNDICE 1 - Testes de Raiz Unitária

- Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

Para o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), aplicamos o procedimento descrito

em Enders (1995), que consiste numa pequena modificação do procedimento sugerido por

Oolado, Jenkinson e Sosvilla-Rivero (OJSR-1990) para testar raiz unitária quando a forma do

processo gerador de dados é desconhecida. O procedimento parte do modelo menos

restritivo (com presença de constante e tendência linear), restringindo-o enquanto a hipótese

nula de raiz unitária não é rejeitada. Estimaremos as seguintes equações:

p

I1.Yt = ao +YYH +a2 t +L~iI1.Yt-i+1 +Et
i=2

(9)

p

I1.Yt=ao +YYt-1+L~iI1.Yt-i+1 +êt
i=2

(10)

p

I1.Yt = YYt-1+L~iI1.Yt-i+1 +Et
i=2

(11)

O número de defasagens (p) será identificado conforme descrito na subseção 5.1.

A aplicação dos testes de raiz unitária de ADF para as séries da POJ (tradicional e

com prêmios de risco) resulta na tabela a seguir:
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p ao a2 'Y

~Smt,k 13 0,087 -0,001 -1,152**
(3,551) (-3,591) (-3,618)

In(1+it) - In(1+i*t) 20 0,724 -0,003 -5,703**
(3,891) (-3,823) (-3,915)

In(1-rcalote.) O 0,020 -9,25e-05 -0,935***
(6,384) (-4,857) (-6,459)

In(1+rct) 23 0,514 -0,008 -6,157***
(10,299) (-6,228) (-10,727)

In(1+rfrontt) 19

*** significante a 1%, de acordo com os valores crftícos de MacKinnon

** significante a 5%, de acordo com os valores criticos de MacKinnon

* significante a 10%, de acordo com os valores crtttcos de MacKinnon

Tabela 17 - Teste ADF de raiz unitária para o modelo completo (equação 4) das séries da PDJ

Pelo método de ADF, podemos rejeitar a hipótese nula de raiz unitária para todas as

séries a 5% de significância.

Agora, apliquemos o mesmo procedimento para as séries da PCJ (tradicional e com

prêmio de risco):

pfuturot p ao a2 'Y 'tpt <1>3 't<l!L <1>1

12 0,004 8,74e-05 -0,096 1,262 0,796
(1,483) (1,262) (-1,881)

12 -0,042 0,005 -1,505 1,175
(-1,505) (1,532)

12 -0,002
(-0,227)

Modelo com
intercepto e
tendência linear

Modelo com
intercepto

Modelo sem
intercepto

oas.: as estatfsticas t estão entre parênteses

***significante a 1%, de acordo com os valores criticos de MacKinnon

** significante a 5%, de acordo com os valores criticos de MacKinnon

* significante a 10%, de acordo com os valores cttticos de MacKinnon

Tabela 18 - Teste ADF de raiz unitária para o prêmio futuro
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In(1+it) - In(1+i* t) p ao a2 'Y 'tpt q,3 't(lj1 q,1

Modelo com 27 0,021 0,0001 -0,232 1,478 1,093
intercepto e (2,943) (1,478) (-2,527)
tendência linear

Modelo com 10 0,005 -0,035 1,456 1,057
intercepto (1,456) (-1,467)

Modelo sem 31 0,0003
intercepto (0,032)

08S.: as estatísticas t estão entre parênteses

000 significante a 1%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

00 significante a 5%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

o significante a 10%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

Tabela 19 - Teste ADF de raiz unitária para o diferencial de juros

In(1+rcalote.) p ao a2 'Y 'tpt q,3

Modelo com 32 0,022 -4,98e-05 -0,365 -0,543 0,146
intercepto e (3,647) (-0,543) (-2,168)
tendência linear

Modelo com 32 0,023 -0,433***
intercepto (3,814) (-3,842)

08S.: as estatísticas t estão entre parênteses

o•• significante a 1%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

00 significante a 5%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

o significante a 10%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

Tabela 20 - Teste ADF de raiz unitária para o nível do risco de não-pagamento

Pelo método de ADF, não podemos rejeitar a hipótese nula de raiz unitária para o

nível das séries de prêmio futuro e de diferencial de juros. No entanto, pode-se rejeitar a

hipótese nula para a série de prêmio de risco de não-pagamento a 1% de significância.

Teste de Phillips-Perron (PP)

A vantagem do teste de Phillips-Perron (PP) em relação ao de Dickey-Fuller é que se

permite que os erros apresentem uma fraca correlação e não tenham variância

necessariamente constante. Uma desvantagem é que o teste tende a rejeitar a hipótese nula

de raiz unitária independentemente do processo real possuir uma raiz unitária negativa.
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Para testar raiz unitária quando a forma do processo gerador de dados é

desconhecida consideraremos as seguintes equações:

(12)

Yt = a*o + a*1Yt-1 + ~t (13)

(14)

onde:

T = número de observações

~t = perturbações tais que E(~t) = O

Observa-se que as equações 12, 13 e 14 são análogas às equações 9,· 10 e 11 do

método de Dickey-Fuller.

A aplicação dos testes de raiz unitária de PP às séries da PDJ resulta nas tabelas a

seguir:

m defasagem ão ã2 1-ã1LlS t,k

truncada

Modelo com 3 0,007 -0,0001 -0,127
intercepto e (1,245) (-1,150) (-1,762)
tendência linear

Modelo com 3 0,0009 -0,059
intercepto (0,484) (-1,427)

Modelo sem 3
interce to
08S.: as estatfsticas t estão entre parénteses

••• significante a 1%, de acordo com os valores criticos de MacKinnon

•• significante a 5%, de acordo com os valores criticos de MacKinnon

• significante a 10%, de acordo com os valores crfticos de MacKinnon

Tabela 21 - Teste PP de raiz unitária para a desvalorização cambial esperada
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In(1+it) -ln(1+i*t) defasagem ão ã2 1-ã1

truncada

Modelo com 3 0,016 -7,03e-05 -0,139
intercepto e (1,805) (-1,253) (-1,904)
tendência linear

Modelo com 3 0,008 -0,075
intercepto (1,314) (-1,431 )

Modelo sem 3
interce to

oas.: as estatísticas t estão entre parênteses

*** significante a 1%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

** significante a 5%, de acordo com os valores crrticos de MacKinnon

* significante a 10%, de acordo com os valores crfticos de MacKinnon

Tabela 22 - Teste PP de raiz unitária para o diferencial de juros

defasagem ão ã2 1-ã1

truncada

In(1-rcalote.) 3 0,020 -9,25e-05 -0,935***
(6,384) (-4,857) (-6,459)

In(1+rct) 3 0,067 -0,001 -0,808***
(5,698) (-1,832) (-5,738)

In(1+rfrontt) 3 0,017 -0,0002 -0,836***
~4,720l ~-3,138l ~-5,973l

oas.: as estatísticas t estão entre parênteses

*** significante a 1%, de acordo com os valores criticas de MacKinnon

** significante a 5%, de acordo com os valores criticas de MacKinnon

* significante a 10%, de acordo com os valores críticos de MacKinnon

Tabela 23 - Teste PP de raiz unitária para os prêmios de risco

Pelo método de PP, podemos rejeitar a hipótese nula de raiz unitária para LlSmt,k a

10% de significância e para as séries de prêmio de risco a 1% de significância, enquanto a

série de diferencial de juros pode ser integrada de l' ordem dentro do período de fevereiro

de 2000 a janeiro de 2001.

Aplicando o mesmo procedimento de PP para as séries da PCJ, obtemos:
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pfuturot defasagem ão ã2 1-ã1

truncada

Modelo com 4 0,004 7,?2e-05 -0,085
intercepto e (1,626) (1,518) (-2,128)
tendência linear

Modelo com 4 0,004 -0,038
intercepto (1,518) (-1,496)

Modelo sem 4 0,002
intercepto (-0,245)

oas.: as estatísticas t estão entre parênteses

*** significante a 1%. de acordo com os valores críticos de MacKinnon

** significante a 5%. de acordo com os valores criticas de MacKinnon

* significante a 10%. de acordo com os valores críticos de MacKinnon

Tabela 24 - Teste PP de raiz unitária para o prêmio futuro

In(1+it) -ln(1+i*t) defasagem ão ã2 1-ã1

truncada

Modelo com 4 0,004 2,48e-05 -0,039
intercepto e (1,287) (0,686) (-1,333)
tendência linear

Modelo com 4 0,004 -0,025
intercepto (1,153) (-1,188)

Modelo sem 4 -0,002
intercepto (-0,287)

oas.: as estatísticas t estão entre parênteses.

*** significante a 1%. de acordo com os valores criticas de MacKinnon

** significante a 5%. de acordo com os valores críticos de MacKinnon

* significante a 10%. de acordo com os valores crfticos de MacKinnon

Tabela 25 - Teste PP de raiz unitária para o diferencial de juros
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In(1+rcalotet) defasagem ão ã2 1-ã1

truncada

Modelo com 4 0,004 1,71e-05 -0,086
intercepto e (1,925) (0,941) (-2,070)
tendência linear

Modelo com 4 0,004 -0,063
intercepto (1,785) (-1,872)

Modelo sem 4 -0,005
intercepto (-0,577)

oas.: as estatísticas t estão entre parênteses

••• significante a 1%, de acordo com os valores criticas de MacKinnon

•• significante a 5%, de acordo com os valores criticas de MacKinnon

• significante a 10%, de acordo com os valores criticas de MacKinnon

Tabela 26 - Teste de PP de raiz unitária para o nível do risco de não-pagamento

Assim, pelo método de PP, não podemos rejeitar a hipótese nula de raiz unitária para

nenhuma das séries da pejo

Teste de Mudança Estrutural

Realizaremos dois testes de hipóteses, de acordo com Perron (1989):

Q

1 caso: H1: Yt= ao + Yt-1+ ~1Dp + êt

A1: Yt= ao + a2t + ~2DL+ êt

e

H2: Yt= ao + Yt-1+ ~2DL+ êt

A2: Yt= ao + a2t + ~3DT+ êt

Q2 caso:

onde:

Hi = hipótese nula i

Ai = hipótese alternativa i

Dp = uma dummy de pulso, em que assume o valor 1 num mês específico e O nos outros

meses
DL = uma dummy de nível, em que assume o valor 1 a partir de um mês específico e O nos

meses anteriores

DT= uma dummy de tendência linear, em que DT= t - t para t > t e zero caso contrário.
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't = data anterior à data da quebra estrutural

Para cada um dos dois testes, implementamos uma regressão em mínimos

quadrados da hipótese alternativa e, em seguida, aplicamos um teste de raiz unitária de ADF

aos seus respectivos resíduos, considerando inclusive possíveis defasagens dos resíduos

como variáveis explicativas, de acordo com a seguinte formulação:

p

â.êt = yêt-1 +L a 1+1â.êt-I +Et
1=1

Aplicamos o teste de quebra estrutural apenas às séries da PCJ, pois pela análise

visual apenas estas séries sugerem uma mudança de patamar em meados de 2001. Os

resultados estão na tabela a seguir:

Pnível Ynível Pinclin. ')Inclin.

pfuturo, 27 -0,512
(-2,094)

12 -0,097
(-1,915)

5 -0,213
(-3,357)

27 -0,238
(-2,942)

In(1+rcalotet) 16 -0,383 16
(-3,066)

-0,163
(-2,255)

OBS1.: as estatfsticas t estão entre perênteses

OBS2.: p = número de defasagens

••• significante a 1%, de acordo com os valores criticas de perron2

•• significante a 5%, de acordo com os valores criticas de Perron

* significante a 10%, de acordo com os valores críticos de Perron

Tabela 27 - Teste de mudança estrutural

Como as estatísticas não são significativas, não podemos rejeitar a hipótese nula de

raiz unitária para nenhuma das séries, pois os valores críticos calculados por Perron a 5%

de significância situam-se em torno de -3,76 e -3,95, respectivamente.

2 Os valores críticos calculados por Perron (1989) dependem da proporção da amostra possivelmente não afetada pela
quebra estrutural, ou seja, da razão "trr, que no nosso caso é 0,58.
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Teste de Leybourne & McCabe

Conforme descrito em Enders (1995) e Maâdala & Kim (1994), são dois os principais

problemas dos testes de ADF e PP:

a) Baixo poder de rejeitar a hipótese nula de raiz unitária quando esta é falsa

b) Problemas de distorção do valor do teste quando a distribuição dos resíduos contém

componentes de média móvel.

Assim, resolveu-se aplicar o teste de Leybourne & McCabe, descrito em Maddala &

Kim (1994), que tem a estacionariedade como hipótese nula. O teste consiste no seguinte

procedimento: f

1) Estimar o modelo ARIMA(p,1, 1) por máxima verossimilhança, conforme a formulação a

seguir:

P

~Yt = f3 +"2.//Ji~Yt-i+Il , -8ut-1
i=l

O número p de defasagens é determinado da mesma forma que na subseção 5.1.

Partimos de um número arbitrário relativamente grande de defasagens, reduzindo-o até

que o <pp fosse significativo a 5% (estatística t usual). Caso este critério não seja

satisfeito, determina-se o número de defasagens pelos critérios AIC e SBC.

2) Com os <Pi'S obtidos da etapa anterior, construir Y*t:

p ,..
Y; = Yt - L~Yt-i

i=1

3) Regredir Y*t contra um intercepto e/ou uma tendência temporal.

A

4) Com os resíduos da regressão do passo anterior (êt), construir a estatística S x
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" "-2T-2 ",rI'''
SX=(JE er e

onde:

x = ex. se a regressão for apenas contra um intercepto

x = p se a regressão for contra um intercepto e uma tendência linear

Ô'2 = ê'ê/T (52
E é um estimador consistente de E

V = matriz TxT cujo (i,j)-ésimo elemento é igual a min{i,j}

Aplicando o teste de Leybourne & McCabe ao nível das séries da PDJ, obtemos os

resultados a seguir:

~ $1 $2 $:l ... $9 $10 $11 $12 $13 ... $21 $22 $23 $24 Sa Sp

li -0,001 0,089 3,395*** 0,252***
I,k

(-O,996) (O,615)

1+h} - -0,001 -0,066 0,122 0,090 0,134 -0,341 3,228*** 0,739***

1+i*I} (-1,264) (-O,361) (O,671) (O,579) (O,851) (-2,211)

1-rcalote.) 0,0006 -0,813 -0,332 , -0,394 3,788*** 0,339***

(-2,267) (-4,691) (-1,547) (-2,056)

1+rcl) -0,0009 -0,084 -0,047 -0,655 0,029 0,276 -0,218 0,006 -0,374 2,801 *** 0,031

(-3,362) (-0695) (-0,492) (-7,711) (0,230) (3,451) (-3,694) (0,086) (-6,305)

1-rfront) -0,0009 -1,536 -1,426 -0,912 -0,577 -0,492 -0,936 3,001*** 0,297***

(-4,487) (-5,747) (-3,610) (-3,582) (-2,526) (-2,290) (-3,028)
08S.: as estatísticas t estão entre parênteses

.*. significante a 1%, de acordo com os valores crfticos de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin

.* significante a 5%, de acordo com os valores críticos de Kwiatkowski; Phillips, Schmidt and Shin

• significante a 10%, de acordo com os valores críticos de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin

Tabela 28 - Teste de raiz unitária de Leybourne&McCabe para as séries da PDJ

Verifica-se que o coeficiente p não é significativo para as séries de desvalorização

cambial esperada e de diferencial de juros, enquanto este coeficiente apresenta-se

significante para as séries de prêmio de risco. Assim, com a finalidade de testar a presença

de raiz unitária, consideraremos a estatística s, para as duas primeiras séries e a estatística

s~ para as três últimas. Por estas estatística, rejeitamos a hipótese nula de estacionariedade

todas as séries a 1% de significância, exceto para a série de prêmio de risco cambial.

Portanto, de acordo com o critério de Leybourne & McCabe, as séries desvalorização

cambial esperada, de diferencial de juros, de prêmio de risco de não-pagamento e de prêmio
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de risco de fronteira podem ser integradas de 11 ordem. O prêmio de risco cambial pode ser

estacionário.

Apliquemos, agora, o mesmo procedimento às séries da PCJ:

ê ~1 ~ ~3 ••• ~11 ~12 ~13 ••• ~15 ~16 ~17 •.• ~30 ~31 5" 5~
futuro. 0,0004 -0,328 0,024 0,212 6,514*** 0,978***

(0,366) (-3,127) (0,217) (2,019)

1(1+it) -ln(1+i*t) 0,0005 -0,068 0,081 -0,124 0,165 -0,443 5,911 *** 1,012***
(0,353) (-0,502) (0,598) (-0,899) (1,182) (-2,513)

1(1-rcalote.) -7,56e-05 -0,037 -0,062 0,012 0,224 5,028*** 0,847***
(0,135) (-0,335) (-0,568) (0,112) (2,024)

08S.: as estatísticas t estão entre parênteses

*** significante a 1%, de acordo com os valores críticos de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin

** significante a 5%, de acordo com os valores críticos de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin

* significante a 10%, de acordo com os valores críticos de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin

Tabela 29 - Teste de raiz unitária de Leybourne&McCabe para o prêmio futuro

Consideramos apenas o valor da estatística Sa, pois o coeficiente ~ não é significativo

para nenhuma das séries De acordo com esta estatística, rejeitamos a hipótese nula de

estacionariedade a 1% de significância. Portanto, de acordo com a formulação de Leybourne

& McCabe, todas as séries da PCJ podem ser integradas de 1
1
ordem.

Resumo dos Resultados dos Testes de Raiz Unitária

ADF pp Leybourne &
McCabe

~Smtk Estacionário Estadionário 1(1}

In(1+it} - In(1+i*t} Estacionário 1(1} 1(1}
In(1-rcalote.) Estacionário Estacionário 1(1}
In(1HCt} Estacionário Estacionário Estacionário
In{1+rfront1} Estacionário Estacionário 1{1}

Tabela 30 - Resumo dos Testes de Rai:t Unitária para as séries da POJ
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ADF PP Quebra Leybourne
Estrutural & McCabe
de Perron

pfuturot 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

In(1+it) - In(1+i*t) 1(1) 1~1) 1(1) 1(1)
In(1 -rcalote.l Estacionário 1(1) 1(1) 1(1)

Tabela 31 - Resumo dos Testes de Raiz Unitária para as séries da PCJ
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APÊNDICE 2 - Teste de Cointegração de Engle-Granger

o teste de cointegração de Engle-Granger é um método de dois passos. Por exemplo,

no caso da POJ com expectativa de mercado, como primeira etapa, realizaremos uma

regressão de mínimos quadrados ordinários da desvalorização cambial esperada (ÔSmt)e o

diferencial de juros (In(1+it) - In(1+i*t)), segundo a seguinte formulação:

onde:

LlSmt= log da desvalorização cambial esperada no período t

In(1+it) - In(1+i*t) = diferença do log da taxa de juros doméstica e da taxa de juros norte-

americana no período t

bj = parâmetros a serem estimados

et = resíduos

No segundo passo, aplicaremos o teste de raiz unitária de Oickey-Fuller aos resíduos

estimados (êt), de acordo com a equação a seguir:

P

~êt = a,êt_1 +Lai+,~êt_i +Et
i=l

Analogamente, aplicando o mesmo procedimento para as séries da POJ e PCJ

tradicionais, temos o seguinte resultado:
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P al

PDJ tradicional O -0,079
(-1,542)

PCJ tradicional 1 -0,158
(-2,216)

08S.: as estatrsticas t estão entre parênteses

••• significante a 1%, de acordo com os valores criticos de Engle- Yoo

•• significante a 5%, de acordo com os valores criticas de Engle- Yoo

• significante a 10%, de acordo com os valores críticos de Engle-Yoo

Tabela 32 - Teste de Engle-Granger

Pelos valores críticos de Engle-Yoo, não podemos rejeitar a hipótese nula de raiz

unitária para os resíduos de nenhuma das duas regressões. Assim, pelo método de Engle-

Granger, não ocorre cointegração entre as séries de nenhum dos dois modelos.
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