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Omitted variables is another possible explanation 

for the lack of explanatory power in asset Market 

models. However, empirical researchers have 

shown considerable imagination in their 

specification searches, so it is not easy to think of 

variables that have escaped consideration in an 

exchange rate equation  

Richard Messe 1990 

Nas ciências sócias, o teste empírico de hipóteses 

teóricas é mais complicado do que nas ciências 

exatas. Nestas, é possível fazer experiências em 

laboratórios, com o controle das variáveis 

envolvidas. Embora a economia seja uma ciência 

social com pretensão de se equiparar às ciências 

exatas, os testes empíricos dos modelos teóricos –

em especial na macroeconomia, onde muitos 

fatores estão simultaneamente em jogo - é uma 

arte  

André Lara Resende 2017 

  



 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre o mercado à vista e futuro de câmbio no 

Brasil, investigando qual dos mercados lidera a formação da taxa de câmbio. Durante a 

investigação foi realizada uma revisão de literatura das mais importantes teorias acerca da 

formação da taxa de câmbio, como enfoque da análise utilizou-se fatores microeconômicos do 

mercado cambial brasileiro e do mercado internacional de moedas, buscando entender os 

agentes atuantes tal como instituições e regras. A base de dados do trabalho conta com 

amostras diárias das cotações à vista e futura da taxa de câmbio real/dólar no período de 

03/10/2016 à 19/08/2020. Foram aplicados os testes de Causalidade de Granger e o teste de 

cointegração de Eangle-Granger, buscando entender a relação entre os mercados futuro e à 

vista. Por fim, o mercado futuro é evidenciado como líder na formação da taxa de câmbio 

brasileira, contendo informações úteis para a formação da taxa de câmbio à vista. 

Palavras-chave: taxa de câmbio, moedas, causalidade, mercados de câmbio no Brasil. 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper’s goal is to analyze the relationship between market in spot and the future of 

foreign exchange in Brazil, investigating which of the markets leads the shaping of the 

exchange rate. The analysis uses microeconomic factors of the Brazilian foreign exchange 

market, seeking to understand the acting agents such as institutions and rules. The paper’s 

data base has daily samples of quotations in spot and future real/dollar exchange rate in the 

period of 10/03/2016 to 08/19/2020. The Granger Causality test and the Eangle-Granger 

cointegration test were applied, with the goal of understanding the relationship between the 

future markets and spot markets. Finally, the future market is shown as the leader in the 

formation of the Brazilian exchange rate, containing useful information for the formation of 

the spot exchange rate. 

Keywords: Exchange rates, currencies, causality, currency exchange market in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um grande desafio para os pesquisadores pertencentes ao campo da ciência econômica é 

tentar compreender o comportamento da taxa de câmbio no curto prazo. Havendo distintas 

tentativas de analisar a formação da taxa de câmbio de diferentes formas, tal como os 

fundamentos e como as distintas variáveis macroeconômicas agregam para a trajetória da taxa 

de câmbio. Devido à imprevisibilidade da taxa de câmbio, as análises teóricas acerca de sua 

formação devem ser feitas com grande atenção e de forma minuciosa.  

O Brasil testemunhou diferentes regimes cambais, desde regimes de câmbio fixo, 

passando para regimes intermediários e a partir de 1999 se instaurou o regime de câmbio 

flutuante. Contudo, o que ocorre, de fato, é a chamada flutuação “suja”, visto que, a 

autoridade monetária realiza intervenções convenientes a fim de evitar volatilidade e acalmar 

os temores dos agentes econômicos. 

Segundo Carneiro (1999), o regime de flutuação cambial é uma característica central 

da nova dinâmica da economia, em que o processo de liberalização financeira fez com que a 

acumulação produtiva se subordinasse à acumulação financeira. Assim, gradativamente 

eliminaram-se restrições à mobilidade de capitais, gerando maior autonomia aos movimentos 

de capitais. 

A nova dinâmica da economia se materializa na formação da taxa de câmbio, a partir 

do momento em que a esfera real (saldo na balança comercial e de serviços) passa a 

determinar cada vez menos a formação da taxa de câmbio. Desta forma, abre-se espaço para a 

esfera financeira, em que a taxa de câmbio é determinada principalmente pelos fluxos de 

capitais que permeiam os mercados financeiros internacionais. 

Segundo Rossi (2015, p. 717) “há dois outros elementos importantes no mercado de 

câmbio brasileiro que devem ser considerados para uma análise completa da política cambial: 

o mercado de derivativos e o mercado interbancário de câmbio.” Nestes mercados é 

encontrada uma assimetria de liquidez, visto que, as transações de câmbio à vista possuem 

uma liquidez muito inferior, comparadas a transações no mercado de derivativos.  

Por conta dessa assimetria de liquidez, a taxa de câmbio se forma primeiro no 

mercado futuro e é transmitida por arbitragem para o mercado à vista. Essa é 

uma visão difundida entre os operadores de mesa de câmbio do mercado 

financeiro, fato que é tomado como “intuitivo”, uma vez que a liquidez se 
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concentra nesse mercado e por conta do mercado tomar a taxa futura como 

referência para a cotação dos demais mercados. (ROSSI, 2015, p.717-718). 

A abordagem microestrutural da taxa de câmbio, proposta por Evans e Lyos (2002), 

visa entender a relação entre os agentes participantes do mercado de câmbio, assim como o 

funcionamento das instituições. Trazer tal análise para o mercado cambial brasileiro ajuda a 

compreender como a taxa de câmbio se comporta frente ao mercado de derivativos e o 

mercado interbancário. A inovação desta abordagem é uma ótica focada na análise micro do 

sistema em que a taxa de câmbio é determinada. 

A importância da taxa de câmbio é destacada, segundo De Conti (2011), quando 

analisada sua importância no impacto direto nos fluxos comerciais e na determinação dos 

níveis de inflação. O primeiro aspecto liga-se diretamente a taxa de câmbio real, pois a 

competitividade externa é determinada por meio de tal taxa de câmbio e, por conseguinte, 

influenciando o saldo na balança comercial de um país. O segundo aspecto diz respeito aos 

bens comercializáveis, pois tais bens são sujeitos a exportação e importação, impactando 

diretamente no nível de preços. Apesar dos bens não comercializáveis serem vedados à 

exportação, dentre estes bens encontram-se alguns que possuem produtos importados em sua 

cadeia produtiva, assim o segundo aspecto diz respeito aos bens não comercializáveis 

também, porém apenas aqueles que são possuidores de produtos importados em sua cadeia 

produtiva. 

Sabe-se também que o Brasil é um forte exportador de commodities, bens substitutos e 

com ciclo de produto de longa duração, inviabilizando a flexibilidade de sua capacidade 

produtiva para aderir a choques por parte da demanda e permitindo apenas absorver os 

choques das demandas via variação nos preços. Diferentemente, os setores produtores de bens 

industriais conseguem responder aos choques na demanda variando a sua produção, visto que, 

possuem margem por parte da capacidade ociosa de sua produção. Assim, os países 

exportadores de commodities possuem sua receita advinda das exportações suscetíveis aos 

ciclos produtivos dos bens mais exportados, levando em conta o fato desta volatilidade dos 

preços dos bens exportados impactarem na taxa de câmbio (ROSSI, 2015). 

A importância do estudo acerca do câmbio é de grande relevância, principalmente para 

países exportadores de commodities que possuem o câmbio mais suscetível a variações 

cambiais. Aprofundamento no tema por estudiosos pode levar a uma eficiência maior nas 

políticas cambiais. 
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Diante do que já foi apresentado durante esta introdução, a presente monografia tem 

por hipótese que durante o período de 03/10/2016 à 19/08/2020, as taxas de câmbio no 

mercado a vista e futuro estão em equilíbrio no longo prazo, sendo que no curto-prazo a taxa 

de câmbio futura causa no sentido de Granger a taxa de câmbio à vista. E, por isso, o objetivo 

geral do trabalho é verificar a existência de causalidade entre a taxa de câmbio no mercado à 

vista e a taxa de câmbio do mercado futuro, bem como verificar se as séries estão em 

equilíbrio a longo do tempo.  

Para testar a nossa hipótese de causalidade, que é o nosso objetivo principal, 

procuraremos entender as relações estabelecidas entre agentes atuantes no mercado de câmbio 

brasileiro, assim como no mercado de câmbio internacional; como também verificar a relação 

de cointegração entre a taxa de câmbio futura e á vista, dentro do período proposto; e, 

finalmente analisaremos a causalidade segundo Granger entre a taxa de câmbio futura e à 

vista. 

Destaca-se o período analisado, pois foi quando começaram os cortes na taxa Selic e a 

partir de então a taxa chegou ao nível mais baixo na história. Nesse sentido, pretende-se 

verificar a relação de causalidade entre as taxas de câmbio à vista e futura em um período com 

taxas de juros baixa no Brasil. Tal cenário modificou a arbitragem com juros. 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho deu-se por meio de 

procedimentos estatísticos e econométricos utilizados, respectivamente, o teste de raiz unitária 

ADF (Dickey-Fuller Aumentado), para que pudéssemos checar a estacionariaedade das séries; 

e o teste da causalidade de Granger, para que conseguíssemos identificar qual a relação de 

causalidade entre as séries; finalmente, utilizando também teste de Durbin-Watson, para a 

regressão cointegrante. 

A monografia está dividida em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. O capítulo 1 tem como principal objetivo compreender as teorias acerca 

da formação da taxa de câmbio. Por sua vez, será no capítulo 2 o mercado internacional de 

moedas e o mercado nacional de câmbio. Por fim, no capítulo 3 apresentaremos as análises 

estatísticas e econométricas que foram feitas para a construção deste trabalho. 
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CAPÍTULO I: TEORIAS ACERCA DA FORMAÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO  

 

1.1. Abordagem do mercado de bens e a Paridade do Poder de Compra. 

 

Segundo Ventura (2008), a abordagem do mercado de bens designa a oferta e a 

demanda de moeda estrangeira no mercado de bens e serviços como principal determinante 

para a formação da taxa de câmbio. O saldo das transações correntes de um país, nesta 

abordagem, possui papel fundamental, visto que representa o resultado entre as exportações e 

importações do país, assim como o fluxo de serviços. Logo, se um país se encontra com saldo 

deficitário nas transações correntes, sofrerá com uma depreciação da taxa de câmbio, pois sua 

oferta doméstica de moeda estrangeira virá a diminuir. 

Segundo Krugman e Obstfeld (1999) a paridade do poder de compra (PPC), representa 

o equilíbrio da taxa de câmbio no longo prazo e seria também um corolário à lei do preço 

único, a ideia central do modelo é demonstrar uma determinada moeda possuindo o mesmo 

poder de compra em diferentes lugares do mundo, por isso a nomenclatura PPC.  A lei do 

preço único supõe uma igualde nos preços dos produtos em todos os países, em um mercado 

onde não há custos de transportes, barreiras alfandegárias e qualquer outro custo de transação. 

Com este panorama, se supõe uma igualdade no preço dos produtos, pois qualquer assimetria 

seria corrigida via arbitragem, agentes comprariam em lugares cujo preço estivesse mais 

barato e venderiam em lugares cujo preço estivesse mais alto, logo o movimento se encerraria 

com a igualdade dos preços. 

Matematicamente, segundo Ventura (2008), a PPC é representada pela fórmula: 

𝑒 = 𝑃𝑚/𝑃𝑚
∗. A taxa de câmbio é simbolizada pelo e, resultado da divisão entre o preço de 

uma cesta de bens em território nacional (𝑃𝑚) e a mesma cesta em território estrangeiro (𝑃𝑚
∗). 

Nota-se uma ligação muito forte entre os níveis de preços e a determinação da taxa de câmbio, 

pois no modelo quando os preços domésticos aumentam, a taxa de câmbio se deprecia, visto 

que, o poder de compra em moeda estrangeira se mantém constante, corroborando com a ideia 

de uma determinada moeda possuir o mesmo poder de compra em diferentes países.  
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1.1.2. Abordagem do mercado de ativos e as paridades coberta e descoberta da taxa de 

juros. 

 

Na abordagem do mercado de ativos o principal determinante para a formação da taxa 

de câmbio se desloca da esfera real, passando para a esfera financeira. A moeda deixa de ser 

apenas um instrumento de troca, assumindo também uma função de ativo em que investidores 

vislumbram rentabilidade frente a sua valorização ou desvalorização. As expectativas dos 

agentes, frente às oportunidades de investimentos financeiros oferecidos pelos países torna-se 

uma variável de grande importância (FRANKEL, 1979). 

Frankel (1979) explicita tal abordagem relacionando duas teorias, a keynesiana e de 

Chicago. A teoria keynesiana pressupõe rigidez nos preços, apresentando o aumento da taxa 

de juros doméstica como causador de uma retração na oferta de moeda doméstica em relação 

a sua demanda, gerando uma apreciação na moeda doméstica, visto que, tal movimento 

também atrai capitais para o país, assim apreciando a taxa de câmbio. A teoria de Chicago 

pressupõe preços flexíveis, logo mudanças nas taxas de juros doméstica afetam as 

expectativas de inflação. Um aumento na taxa de juros doméstica, na interpretação da teoria 

de Chicago, indica uma depreciação da moeda doméstica por meio de processo inflacionário. 

O movimento de elevação nos juros domésticos faz com que a demanda por moeda doméstica 

diminua, comparada à demanda por moeda estrangeira, gerando uma depreciação da taxa de 

câmbio devido à apreciação da moeda estrangeira. O modelo de Chicago é usado apenas para 

economias que estão passando por um processo de hiperinflação. 

Nota-se uma diferença, entre as teorias de Chicago e keynesiana, de como variações 

na taxa de juros impactam a taxa de câmbio. A teoria keynesiana nos remete uma relação 

inversamente proporcional, enquanto a teoria de Chicago apresenta uma relação diretamente 

proporcional (FRANKEL 1979). 

O autor desenvolve um modelo com a visão do mercado de ativos da taxa de câmbio, 

enfatizando o papel das expectativas dos agentes e o ajuste no mercado de capitais. Tal 

modelo adota os preços rígidos keynesiano e as taxas seculares de inflação da escola de 

Chicago, partindo destes pressupostos a taxa de câmbio possui relação inversamente 

proporcional à taxa de juros nominal e diretamente proporcional às expectativas de inflação 

no longo prazo. Logo, os diferenciais entre a taxa de câmbio observada e seu valor de 

equilíbrio ocorrem pela taxa de juros real (taxa de juros nominal descontada a inflação). 



18 

 

Assim, quando o diferencial da taxa de juros nominal e real é alto por uma contração 

monetária, a taxa de câmbio se encontra fora do equilíbrio. Contudo, quando o diferencial da 

taxa de juros é alto meramente por expectativas inflacionárias, a taxa de câmbio encontra-se 

no seu valor de equilíbrio, aumentando ao longo do tempo o diferencial entre a taxa de 

inflação. 

Segundo Ventura (2008) a eficiência especulativa no mercado de ativos é representada 

pela paridade descoberta da taxa de juros, desenvolvendo-se em uma relação de curto prazo 

entre as mudanças das taxas de juros e taxas de câmbio. A paridade descoberta da taxa de 

juros constata a igualdade dos retornos esperados para ativos com o mesmo prêmio de risco, 

sendo estes ativos distintos apenas pela moeda em que são apresentados.  

Matematicamente tem-se:  

𝐸𝑡[𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡] = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡
∗ + 𝑝𝑟𝑡        (1) 

Nessa expressão temos a esperança condicional (Et) da desvalorização esperada taxa 

de câmbio (s) entre 2 períodos, enquanto it é a taxa de juros interna e it* é a taxa de juros 

externa, ambas referencias no período t, enquanto o termo prt apresenta o prêmio de risco 

entre as moedas dos países.   

Carvalho et al (2012) apresenta a paridade coberta dos juros, que seria uma cobertura 

a um erro na expectativa dos agentes. Pode ser expressa por: 𝑖𝑡 = 𝑖𝑡
∗ +  Ê𝑓;  em que Ê𝑓 

representa a variação cambial contida nos contratos de câmbio futuro. Tal variação cambial é 

exposta como a taxa de câmbio futuro retratada nos contratos de câmbio futuro (𝐸𝑓) menos a 

taxa de cambio no mercado a vista (𝐸0), dividindo este resultado pela taxa de câmbio no 

mercado à vista. Assim, Ê𝑓 =  
𝐸𝑓− 𝐸0

𝐸0
. Nota-se uma proteção ao risco cambial na paridade 

coberta dos juros, pois a possível desvalorização cambial é coberta pela variação contida nos 

contratos de câmbio futuro. 

1.1.3. Taxa de câmbio e sua dificuldade de projeção no curto prazo 

 

 A reflexão teórica sobre o comportamento da taxa de câmbio, desde a muito, encara 

como desafiante a capacidade de realizar projeções para o curto prazo, com uma acurácia 

satisfatória. Tendo em vista esse desafio, Messe e Rogoff (1983) compararam os modelos de 

previsão da taxa de câmbio a um simples passeio aleatório. Os modelos por mais bem coesos 
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e estruturados, não conseguiram superar o passeio aleatório na previsão de curto prazo das 

taxas de câmbio, através deste trabalho os autores apresentaram um paradoxo na determinação 

da taxa de câmbio. 

Grimaldi e De Grauwe (2003) sabendo da dinâmica do mercado cambial no curto prazo, 

questionam o paradigma das expectativas racionais por meio da dinâmica desse mercado. O 

modelo dos autores é construído sobre regras simples que os agentes usam regras simples para 

previsão da taxa de câmbio no curto prazo, por mais racional que eles sejam. Os agentes 

assumem regras simples devido a dificuldade em processar e avaliar a riqueza e a 

complexidade das informações disponíveis, além disso, tais agentes comparam as regras 

disponíveis entre si, podendo mudar as regras utilizadas buscando sempre a mais rentável. Os 

autores observam que: “As a result, they use simple rules to forecast the exchange rates. None 

of these rules is rational in the technical sense. Yet we claim that these agents act rationally 

with in the context of the uncertainty they face.” (GRIMALDI; DE GRAUWE, 2003, p.38). 

Outro importante autor que levou em consideração a dificuldade dos agentes, no caso 

especuladores, em projetar a taxa de câmbio foi Baumol (1957) em seu trabalho sobre a 

especulação desestabilizadora, contrariando Friedman (1953). Segundo Friedman (1953) apud 

Baumol (1957), a especulação lucrativa era por si só estabilizadora, visto que, o especulador 

lucrativo compra o ativo em sua baixa de preços e vende quando o ativo atingir a alta de 

preços, assim a especulação lucrativa diminui a amplitude e frequência das flutuações de 

preços, ajudando a estabilizar a flutuação. Baumol (1957), em seu contra-argumento, aborda 

dois fatores: especuladores não conseguem projetar o futuro com precisão e por isso quando 

operam um ativo, o compram após o início da recuperação e o vendem após o pico do preço; a 

taxa de câmbio é influenciada pelos fundamentos a se mover de forma cíclica. Logo, os 

especuladores perante as incertezas sobre esta forma cíclica que os fundamentos movem a 

taxa de câmbio tem a capacidade de pressionar um aumento na amplitude do ciclo com o 

objetivo de obter maiores ganhos. 

 

1.1.4 Teoria microestrutural da taxa de câmbio e o fluxo de ordem 

 

Evans e Lyons (2002) trazem a debate a abordagem da microestrutura da taxa de 

câmbio. Tal abordagem possui uma visão microeconômica da taxa de câmbio, analisando as 



20 

 

instituições atuantes no mercado de câmbio, os agentes atuantes neste mercado e como a 

informação a respeito dos fundamentos macroeconômicos é transmitida e distribuída. O 

modelo sugere uma heterogeneidade entre os participantes, mercado descentralizado e o fluxo 

de ordem como principal mecanismo pelo qual as informações são transmitidas. 

Ventura (2008, p.24) explica o fluxo de ordem como “o fluxo acumulado das 

transações iniciadas pelo comprador menos as transações iniciadas pelo vendedor.”. As 

negociações em moeda estrangeira possuem duas pontas, uma compradora e outra vendedora, 

e o fluxo de ordem nos mostra qual das duas pontas iniciou a negociação, “agredindo” a outra 

ponta e determinando compra ou venda de moeda estrangeira. 

Evans e Lyons (2002) destacam o fluxo das ordens como principal mecanismo para 

transmissão de informação, pois por meio dele são expostas informações omitidas na análise 

macro, transmitindo informações necessárias para o mercado monetário: 

 

This paper moves in a new direction. We augment traditional macro analysis 

with some price determination microeconomics. This leads us to a class of 

models—from microstructure finance—that highlight new variables that macro 

models omit. The most important such variable is order flow. Order flow is 

defined as the net of buyer-initiated and seller initiated orders; it is a measure of 

net buying pressure. Order flow is a proximate determinant of price in these 

models because it conveys information that currency markets need to aggregate. 

This information includes anything pertaining to the realization of uncertain 

demands (differential interpretation of news, shocks to hedging demands, shocks 

to liquidity demands, etc.). When one maps information to price, order flow is 

essential to the transmission mechanism. (EVANS; LYONS, 2002, p. 171). 

 

1.1.5 Fundamentos da taxa de câmbio no Brasil 

 

Segundo Hoff (2009), as moedas além de serem utilizadas como meio de transação, 

também são vistas como um ativo, podendo este ativo se valorizar ou se desvalorizar e a 

maioria das transações envolvendo a moeda ocorrem no mercado de derivativos. Partindo 

dessa ideia, a autora cita MacDonald (2007), pois o referido autor investiga as transações 

financeiras no balanço de pagamentos partindo da relação de três grupos de agentes: os 

especuladores, arbitragem os hedgers.   

Um fator fundamental para a taxa de câmbio assumir essa característica de ativo 

financeiro, segundo Carneiro (1999), foi a globalização financeira, pois tal fenômeno fez com 

que normas e regulamentações nos mercados financeiros internacionais fossem alteradas, 

objetivando a integração e queda das barreiras impostas aos fluxos de capitais. De fato, os 
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movimentos de capitais ganharam força com o processo de liberalização financeira e os fluxos 

de capitais assumem protagonismo no sistema financeiro internacional: 

Assim, a denominada globalização pode ser caracterizada como uma ordem 

econômica na qual são progressivamente eliminadas as restrições a essa 

mobilidade. Concretamente isso se traduziu no aumento contínuo das transações 

cambiais e dos fluxos brutos de capitais internacionais. (CARNEIRO, 1999, p. 

62). 

Rossi (2012) corrobora com a ideia de Carneiro (1999), expondo o fato de a 

globalização financeira ser fator determinante para a visão das moedas como um ativo, usado 

para obter ganhos a partir de sua variação e não apenas como meio de troca. Essa globalização 

financeira possui como aspecto principal a mudança na natureza dos agentes atuantes no 

mercado financeiro, como o crescimento dos investidores institucionais e transformação de 

bancos comerciais em bancos múltiplos ou nos chamados bancos universais. Logo, a 

globalização financeira fomenta o aumento no fluxo de capitais no plano internacional.  

Esse processo promove a equalização das condições de operação dos agentes 

financeiros e, com isso, aproxima espaços monetários domésticos que, 

intermediados pelos mercados de câmbio, transacionam ativos de diversas 

naturezas. (ROSSI, 2012, p. 22). 

Ainda segundo Rossi (2012), para compreender melhor o processo de “financeirização 

da taxa de câmbio” dentro do contexto de globalização financeira, deve-se levar em conta três 

fundamentos. São eles: a hierarquia entre as moedas, o ciclo de liquidez internacional e o 

carry trade. 

No panorama internacional são poucas as moedas utilizadas como unidade de conta 

para transações comerciais, mensuração de reservas cambiais, entre outras operações 

existentes no cenário internacional. Nota-se, portanto, uma discriminação qualitativa entre as 

moedas de diferentes países e de certa forma essa discriminação é transmitida para os ativos, 

como uma espécie de indexação do ativo à moeda usada para sua cotação. No núcleo do 

sistema monetário internacional está o dólar, pois esta é a moeda hegemônica, gradualmente 

se distanciando do núcleo se encontra primeiro as moedas dos países centrais e posteriormente 

as moedas dos países periféricos. A maneira com que o sistema monetário internacional se 

firmou favorece os países centrais, principalmente os EUA, detentor da moeda localizada no 

núcleo do sistema, em detrimento dos países periféricos. A formação das taxas de juros dos 

países é o melhor exemplo deste panorama, visto que, as taxas dos juros pagas pelos países 

tomam como base a taxa de juros americana e pagam um percentual a mais, conhecido como 

risco país; tal percentual cresce gradualmente conforme o país se distância do núcleo. O risco 

país é avaliado e calculado por agências especializadas.  
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O ciclo de liquidez internacional sugere a existência de um ciclo nas transações 

financeiras internacionais. este ciclo forma-se a partir de períodos ascendentes e descendentes, 

e tais períodos cíclicos impactam diretamente nos preços dos ativos:  

Na etapa ascendente do ciclo tem-se um aumento das transações entre residentes 

e não residentes em diferentes mercados financeiros, como os de ações, 

commodities e de moedas. Já a reversão do ciclo é caracterizada pela retração 

dessas transações. As etapas do ciclo têm efeito direto sobre o preço dos ativos 

negociados nos mercados internacionalizados: a fase ascendente é caracterizada 

por um aumento dos preços dos ativos de maior risco/menor liquidez e a fase 

descendente tem o efeito contrário. Dessa forma, as fases “cheias” e “secas” do 

ciclo de liquidez exercem pressão de maneira distinta sobre as taxas de câmbio 

de países integrados à globalização financeira. (ROSSI, 2012, p. 24). 
 

Os períodos cíclicos são movidos por dois fatores importantes: o nível de juros das 

moedas centrais e a preferência pela liquidez dos agentes atuantes no panorama financeiro 

internacional. O nível de juros das moedas centrais tem sua importância, pois ele é capaz de 

drenar capitais quando se coloca em posição elevada, gerando uma ausência de liquidez no 

panorama financeira global, e caso contrário em posição baixa, impulsiona a liquidez no 

panorama global. Por sua vez, a preferência pela liquidez não abandona a conceituação 

keynesiana, logicamente, “um aumento da preferência pela liquidez engendra uma mudança 

na composição do portfólio dos agentes que, de forma mimética e generalizada, se livram de 

ativos menos líquidos e passam a demandar os ativos mais líquidos.” (ROSSI, 2012, p. 25). 

O carry trade, por sua vez, pode ser explicado limitadamente, como uma operação em 

que o agente realiza um empréstimo em um país com baixa taxa de juros e investe o montante 

tido como empréstimo nos países com altas taxas de juros. O ganho da operação se encontra 

no diferencial dos juros entre os países. 

Na literatura o carry trade possui diferentes conceituações, representando uma falta de 

caracterização mais exata. A operação do carry trade funciona como um meio de transmissão 

do ciclo de liquidez para as taxas de câmbio, visto que, essa modalidade de investimento 

busca posições compradas em moedas de taxas de juros com níveis altos e em contrapartida 

busca posições vendidas em moedas de taxas de juros com níveis baixos. Nota-se que o carry 

trade é um investimento em inter-moedas, bastante alavancado. Apesar dos diferenciais entre 

os juros de diferentes países estimularem o carry trade, o resultado final da operação decorre 

do comportamento da taxa de câmbio entre as duas moedas em que a operação fora firmada 

(ROSSI, 2012). 

Após, explicado os três fundamentos (hierarquia de moeda, ciclo de liquidez 

internacional e carry-trade), torna-se necessário também entender como ocorre a relação entre 
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tais fundamentos. De Conti (2011), explica a relação entre o ciclo de liquidez internacional e a 

hierarquia de moeda, segundo o autor na fase descendente do ciclo de liquidez no panorama 

internacional, ocorre um aumento da preferência pela liquidez dos agentes e os leva a em 

ativos cotados nas principais moedas do sistema, logicamente, quando há uma baixa 

preferência pela liquidez, ocorre também um aumento nos investimentos cotados em moedas 

periféricas do sistema, que são vistas como ativos de maior risco. Rossi (2012) frisa um ponto 

importante,  

Que as ondas de liquidez se subordinam mais a fatores externos como as condições 

monetárias nos países centrais e o estado de confiança dos investidores 

internacionais do que às especificidades domésticas de países que recebem essas 

transações financeiras [...] (ROSSI, 2012 p. 25).  

 

Ainda segundo Rossi (2012), o carry trade tende a intensificar essa relação entre o ciclo 

de liquidez e a hierarquia da moeda, visto que, “quando ocorre aumento da preferência pela 

liquidez no plano internacional, as taxas de câmbio que são alvo das operações do carry trade se 

depreciam com mais vigor do que as demais [...]” (ROSSI, 2012, p. 26). 

Apresentadas algumas das principais teorias a respeito da formação da taxa de câmbio, no 

próximo capítulo buscaremos compreender o mercado brasileiro de câmbio e também o 

funcionamento do mercado internacional de moedas.  
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CAPÍTULO II: MERCADO INTERNACIONAL DE MOEDAS E O MERCADO 

BRASILEIRO DE CÂMBIO. 

 

O presente capítulo tem por finalidade analisar o mercado internacional de moedas e 

posteriormente analisar o mercado de câmbio no Brasil. Sobre o mercado internacional de 

moedas será abordado às características gerais deste mercado, principais atuantes, volume de 

negócios, como as informações são transmitidas e as estratégias de investimento mais 

pertinentes. Já a secção sobre mercado de câmbio brasileiro de moedas abordará sua 

institucionalidade, percorrendo aspectos como: fluxo de divisas e estoques de divisas, e 

mostrando como tais aspectos se relacionam com o mercado primário e interbancário de 

moedas. Em ambos os mercados será importante entender quais são os a gentes atuantes do 

mercado e a dinâmica dessa atuação. 

 

2.2 O mercado nacional e internacional de moedas 

2.2.1 O mercado nacional de moedas 

 

No Brasil toda operação que envolva moeda estrangeira precisa ser formalizada em 

contrato de câmbio e intermediada por alguma instituição autorizada a operar no mercado de 

câmbio pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Destaca-se que operações de débito e crédito 

realizadas entre residentes em território nacional, por obrigação legal deverá ser concretizada 

por meio de moeda nacional. O mercado primário de câmbio é formado por tais contratos de 

câmbio e se delimitar certo período pode-se definir um fluxo cambial contratado. Para 

exemplificar, as operações que necessitam de um contrato de câmbio podem ser investimentos 

estrangeiros no Brasil e vice-versa, vendas de divisas adquiridas por meio de exportação e etc. 

(ROSSI, 2011). 

Vale ressaltar a ausência de limite para movimentação de divisas estrangeiras entre 

residentes e não residentes. Os recursos captados por residentes no exterior caracterizam 

contratos de vendas de divisas no mercado primário, assim como, reais convertidos em 

divisas estrangeiras caracterizam contratos de compras de divisas. Apesar de não haver uma 
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legislação restringindo o limite de negociação do não
1
 residente, este precisa abrir uma conta, 

nomeada conta 2689, para movimentação dos recursos (ROSSI, 2011). 

Operações de exportação a princípio necessitam de contrato de câmbio, contudo há 

exportações que podem ter suas receitas integralmente pagas em território estrangeiro e com 

moeda estrangeira. Neste caso, o fluxo cambial permanece inalterado, visto que não há 

contratação de câmbio. O impacto desta operação no balanço de pagamentos é neutro, pois o 

embarque de mercadoria é creditado na conta de exportação e o valor equivalente é debitado 

da conta financeira, representado por uma operação comercial. A operação é caracterizada 

como uma receita de exportação, juntamente com uma transferência de ativos de residentes 

(ROSSI, 2011). 

As operações do mercado primário precisam passar por intermédio dos bancos, visto 

que os agentes do mercado primário não possuem permissão para negociar divisas carregando 

posição. Logo, o banco, ao suprir a demanda do mercado primário passa a carregar posições 

em moeda estrangeira. O recurso institucional que possibilita o carregamento dessas posições 

dos bancos é chamado de operações de linha. Tais operações consistem em canais onde os 

bancos domésticos conseguem financiamento em dólar com bancos estrangeiros, comumente 

sucursais. As negociações realizadas por meio das operações de linha não exigem contrato de 

câmbio, uma vez que não há conversão de recursos entre moedas, assim não compõe o fluxo 

cambial. É importante fazer a distinção entre o fluxo cambial e as posições de câmbio dos 

bancos, pois se não houvesse tal instrumento institucional as transações internacionais entre 

os bancos precisariam do contrato cambial e constaria no fluxo cambial (ROSSI, 2011). 

O mercado secundário, comumente chamado de mercado interbancário, possui papel 

fundamental no mercado cambial brasileiro, visto que funciona com o objetivo de balancear 

as posições dos bancos, sendo o centro de negociação dos estoques de divisas das instituições 

possibilitadas de carregar posições de câmbio. Cada instituição atuante deste mercado 

consegue ajustar sua posição individualmente, porém para o sistema por completo não é 

possível. Destaca-se a ausência de limite quantitativo dos bancos para com suas posições 

comprada ou vendida, contudo as instituições devem realizar um depósito compulsório junto 

ao BACEN sobre posição vendida em câmbio superior a 1 bilhão de dólares (ROSSI, 2011). 

Tem-se ideia da importância do mercado primário e secundário para a formação da 

taxa de câmbio, pois os fluxos de divisas e a posição dos bancos impactam na formação da 

taxa de câmbio. Pode-se analisar a formação da taxa de câmbio partindo das duas variáveis, 

                                                 
1
Para bancos menores, limites inferiores a esse valor, ponderados pelo patrimônio de referência (ROSSI, 2011). 



26 

 

são elas: o fluxo cambial líquido e a vontade dos bancos em manter ou variar sua posição 

cambial, mas deve-se ignorar a intervenção do Banco Central nos mercados primário e 

secundário. Observando apenas o fluxo cambial líquido, a taxa de câmbio se mostra como o 

resultado das relações comerciais e financeira da economia doméstica com o exterior, pois tal 

relação exprime o resultado entre oferta e demanda por divisas. Contudo, a vontade dos 

bancos em manter ou variar sua posição cambial impacta fortemente na formação da taxa de 

câmbio, pois hipoteticamente pode não haver um fluxo positivo de divisas, entretanto a taxa 

de câmbio do real sofre uma apreciação, visto que, os bancos querem aumentar a posição 

vendida em dólares (ROSSI, 2011). 

O BACEN realiza suas intervenções no mercado interbancário posicionando-se em 

uma das duas pontas nas contratações de câmbio. As operações do BACEN no mercado 

interbancário afetam as reservas cambiais do BACEN e a posição dos bancos no mercado 

interbancário, além de não constar no fluxo cambial. Matematicamente pode-se apresentar a 

relação das posições dos bancos, o fluxo cambial e as intervenções do BACEN, por meio da 

equação:  

𝐹𝐶𝑡 = 𝐼𝐵𝐶𝑡 + ∆𝑃𝐵𝑡 + 𝐴𝑗𝑡        (2) 

Temos que FC é o fluxo cambial, IBC é a variável que quantifica a intervenção do 

Banco Central no mercado de câmbio à vista, por meio de transações de compra e venda no 

período; enquanto  ∆𝑃𝐵 responde pela variação dos saldos das posições de compra em dólares 

dos bancos, excetuando o Banco Central, e Aj é uma variável de ajuste (ROSSI, 2011). 

Outro atuante no mercado de câmbio brasileiro é o Tesouro Nacional. O objetivo desta 

instituição com sua atuação é a capitação de recursos para pagamento da dívida externa. O 

Tesouro Nacional atua emitindo títulos no exterior, podendo vender tais títulos ao BACEN ou 

ao próprio mercado, também atua comprando divisas por meio de negociações bilaterais 

realizadas com bancos de sua preferência. As operações do Tesouro Nacional no mercado de 

câmbio são registradas por meio de contratos de câmbio e contabilizadas no fluxo financeiro 

de câmbio, visto que, tal instituição não detém a capacidade de carregar posições de câmbio 

(ROSSI, 2011). 

 

2.3.1 Mercado de derivativos  
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Segundo o Guia Por Dentro da B3, elaborado pela B3 Educação instituição 

pertencente ao grupo da bolsa de multiativos e multimercados: 

Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços estão ligados a outro ativo 

que lhes serve de referência. Por exemplo: o mercado futuro de café é uma 

modalidade de derivativo cujo preço depende dos negócios realizados no mercado a 

vista de café, seu instrumento de referência. (B3 EDUCAÇÂO 2017, p.112) 

Porém, Rossi (2011) conceitua o mercado de derivativos de maneira mais precisa e 

cuidadosa, “[...] adota-se o conceito de derivativo como um contrato bilateral que estipula 

pagamentos futuros cujo valor está vinculado ao valor de outro ativo (bem, índice ou taxa) ou, 

para alguns casos, depende da ocorrência de um evento. ” (p.23). Este conceito se mostra mais 

preciso comparado ao conceito da B3 Educação, pois Rossi (2011) destaca o fato de preços de 

ativos se formarem mutuamente entre os mercados futuro e à vista, ou até mesmo 

antecipadamente no mercado de futuro. Logo, nota-se que a formação do preço dos 

derivativos nem sempre dependem do preço do ativo de referência no mercado à vista.  

Apesar dos derivativos surgirem em períodos pré-capitalistas, eles possuem um papel 

de extrema importância no sistema capitalista, pois permite aos agentes econômicos se 

protegerem das flutuações de preços. O surgimento destes instrumentos ocorreu com o 

objetivo de proteger os agricultores da variação dos preços dos produtos que por eles eram 

plantados. As finanças aprimoraram tal instrumento com o objetivo de intensificar a 

acumulação financeira (ROSSI, 2011). 

Os agentes atuantes no mercado de derivativos são motivados por três circunstâncias: 

hedge, arbitragem e especulação. O hedge possui objetivo de se proteger da flutuação do 

preço de um ativo no mercado à vista e para isso assume uma posição no mercado de 

derivativos oposta a posição à vista. A arbitragem funciona com duas operações conjuntas em 

diferentes mercados, visando obter lucro a partir da assimetria de preços entre os mercados, 

assim auferindo ganhos sem risco. Por sua vez, a especulação busca auferir ganhos assumindo 

risco, visto que, o especulador não assume posição no mercado à vista. Notam-se duas 

diferenças importantes entre a arbitragem e especulação, na arbitragem não há riscos e o 

ganho é conhecido antes da operação e na especulação assumem-se riscos e o resultado é 

conhecido após a operação (ROSSI, 2011). 

Os contratos de derivativos podem ser liquidados de duas formas entrega física do 

ativo subjacente ou compensação financeira. Tratando-se de um mercado com a entrega física 

do ativo subjacente, nota-se que ambas as partes estão inseridas em âmbito produtivo, visto 
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que, no mínimo os agentes precisarão de uma logística para transportar e estocar o ativo 

subjacente. Este tipo de contrato restringe a participação para agentes da esfera produtiva. 

Diferentemente, mercados com liquidação por compensação financeira não há entrega do 

ativo subjacente, o que ocorre é um ajuste de margem em dinheiro. Logo, nos mercados com 

liquidação financeira não operam apenas agentes da esfera produtiva, permitindo a atuação de 

agentes motivados pela especulação (ROSSI, 2011). 

O mercado de derivativos de câmbio possui papel fundamental no mercado cambial 

brasileiro, pois permite que os agentes consigam realizar hedge, principalmente o setor 

bancário capaz de acumular posições sem se expor a variação cambial. Os bancos utilizam do 

mercado futuro para realizar uma operação chamada de “dólar casado”, esta operação consiste 

em assumir uma posição no mercado à vista conjuntamente a uma posição contrária no 

mercado futuro, uma maneira de realização de hedge por parte dos bancos (ROSSI, 2011); 

Segundo Rossi (2011), o mercado de derivativos de câmbio brasileiro possui duas 

importantes especificidades. Uma das especificidades é o fato dos contratos de balcão 

necessitarem de registro junto a instituições autorizadas (Cetip e BM&F). A outra importante 

especificidade é o tamanho do mercado futuro de câmbio ser desproporcionalmente maior 

comprado ao mercado de balcão. Assim, tem-se o mercado futuro muito mais líquido que o 

mercado de balcão. Destaca-se a ausência de contratos de câmbio no mercado futuro, visto 

que, a liquidação das operações é feita em reais. 

Segundo Ventura e Garcia (2009), o mercado de câmbio futuro brasileiro possui 

desproporcionalidade em seu tamanho comparado ao mercado à vista, pois a legislação que 

rege o mercado futuro é menos rígida e restritiva, transportando operações do mercado à vista 

para o mercado futuro: 

Como mencionado anteriormente a regulamentação do mercado cambial estimulou o 

mercado transferir as operações do mercado à vista para o mercado futuro de câmbio 

e desenvolver produtos singulares, buscando mimetizar, a partir de operações 

regulamentadas, algumas transações típicas de mercado à vista de câmbio. Criou-se 

assim um “acesso sintético” de agentes não regulamentados ao mercado à vista, 

como o “casado”. (VENTURA; GARCIA, 2009, p.25). 

Os bancos além de utilizarem o mercado futuro para realizar hedge, tais instituições 

também utilizam o mercado futuro para fins de arbitragem juntamente com o mercado à vista. 

Para exemplificar, quando há um excesso de oferta de dólares no mercado futuro os bancos 

compram dólares neste mercado e vendem dólares no mercado à vista. Esta operação gera um 

ajuste de preço nos dois mercados e um ganho livre de risco (ROSSI, 2011). 
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Segundo Farhi apud Rossi (2011), o mercado de derivativos possui a importante 

função de transferir risco entre agentes, gerando mais segurança nas esferas microeconômica 

e macroeconômica. Contudo, além deste papel de atenuar incertezas dos agentes, o amplo uso 

dos derivativos ligado ao seu potencial poder de alavancagem pode aumentar a volatilidade e 

instabilidade dos mercados. Logo, tal instrumento se mostra com um caráter dual, ao mesmo 

tempo em que atenua as incertezas dos agentes e se mostra importante para a esfera produtiva, 

por meio dele os mercados podem entrar em alta volatilidade e grande incerteza. 

Segundo dados da B3 (Figura 1), o mercado de dólar futuro possui uma maior 

participação de respectivamente: agentes não residentes e instituições financeiras, sobrando 

uma pequena participação no mercado dos investidores institucionais, pessoas físicas e outros, 

como mostra a figura figura 1. Analisa-se o mercado futuro de câmbio, pois é o maior entre 

outros mercados, até mesmo o à vista, também se analisa o dólar por ser a principal moeda do 

sistema financeiro internacional atual. 

Figura 1 - Percentual de mercado dos participantes do mercado futuro de 

câmbio no Brasil 

  Figura 1 - Percentual de mercado dos participantes do mercado futuro de câmbio no Brasil 

 

Fonte: B3 (2020). 
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2.4 Mercado Internacional de Câmbio 

 

O principal centro de trocas entre moedas é o mercado de câmbio internacional, 

também chamado de Foreign Exchange Market ou FOREX, este mercado sugere sua 

importância devido ao seu tamanho ser muitas vezes maior que o mercado de ações e títulos. 

As negociações realizadas neste mercado definem as taxas de câmbio à vista e futura entre 

diferentes moedas no plano internacional (ROSSI, 2010). 

O FOREX é constituído por moderna tecnologia de informação e tecnologia de 

telecomunicação, possuindo como suas principais plataformas de negociação e corretagem 

cambial: EBS, Electronic Broking System Spot Dealing Systeme Reuters, Reuters2002-2 

Dealing System, tais plataformas funcionam como brokers e clearings houses. A maioria das 

operações realizadas no FOREX são operações no mercado de balcão, assim o mercado é 

pulverizado em diversos agentes que negociam entre si, visto que, não existe um lugar central 

para as operações ocorrerem. (ROSSI, 2010) 

Os principais pares de moedas possuem vinte e quatro horas de liquidez no FOREX, 

logo as operações podem ser liquidadas a qualquer momento e os operadores ficam livres para 

operar a qualquer hora, além de reduzir o risco de mercado, visto que, diferentes praças 

financeiras conectam-se a todo o momento por meio das plataformas digitais. Destaca-se a 

diferença entre o valor de compra e o valor de venda, também chamado de spread, dado pela 

liquidez dos pares negociados, quanto maior a liquidez menor o custo do spread. O spread é 

impactado pelos horários das praças financeiras, pois as maiores e mais importantes praças ao 

operarem garantem mais liquidez no mercado. Quando Londres opera conjuntamente a Nova 

York, têm-se spreads mais baixos no mercado, assim como a operação conjunta das praças de 

Tóquio e Londres. Nos momentos de grande liquidez no mercado, a volatilidade também 

cresce devido ao volume de negociações (ROSSI, 2010). 

No Foreign Exchange Market não existe viés de mercado, também chamado de 

tendência de mercado, como vemos nos mercados de ações, ocorrendo quando o mercado está 

em alta e diversas ações se valorizam, caso contrário, quando o mercado está em baixa e 

diversas ações se desvalorizam. O FOREX por negociar paridades entre moedas exclui o fator 

viés de mercado, visto que o preço da negociação é dado pela taxa de câmbio, pois se quando 

se compra uma moeda vende-se outra em uma operação conjunta (ROSSI, 2010). 
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O grande nível de alavancagem dos agentes se mostra presente no FOREX, há 

operações que a alavancagem é de 200 para 1, uma oscilação de 0,5% do ativo com esta 

alavancagem pode obter ganhos de 100% ou perdas de 100%. Tornando-se possível esse tipo 

de alavancagem por meio da configuração que as operações assumem, ao serem estruturadas 

com dada margem e desmontadas com objetivo de limitar as perdas, a ferramenta que permite 

o desmonte da posição é o stop loss. Outro fator que permite a alavancagem dos agentes é o 

fato das moedas centrais no sistemas econômico mundial dificilmente oscilarem mais de 2% 

em um dia. (ROSSI, 2010) 

Segundo os dados da pesquisa trienal do BIS, representado na Figura 2, nota-se um 

grande aumento no volume diário de negócios no mercado FOREX, em 2001 eram 

negociados 1,23 bilhão neste mercado, saltando para 5,35 bilhões em 2013 e posteriormente 

uma leve queda para 5,06 bilhões em 2016, contudo no ano de 2019 fora registrado um 

aumento de aproximadamente 30% comparado a 2016, com o volume de negócios em torno 

de 6,59 bilhões. Tais dados mostram um crescente aumento da liquidez no mercado 

internacional de moedas, concretizando sua importância e dimensão no mercado financeiro 

internacional.  

Figura 2 – Volume diário de negócios no FOREX em bilhões de dólares 

 

            Fonte: Pesquisa trienal BIS (2019) 

 

O mercado internacional de moedas possui o dólar como a principal moeda do 

mercado. Além do dólar há outras moedas importantes como euro, yen, dentre outras. O dólar 
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se mostra tão fundamental que a segmentação entre os pares de moedas foi construída ao 

redor do dólar, tal segmentação se dá em três grupos: os major pairs, os crosses pairse e os 

exoticpairs. Os major pairs consistem no cruzamento do dólar com as principais moedas, 

como yen, libra, euro, dólar australiano, franco suíço e dólar canadense. Já os crosses pairs 

derivam do cruzamento entre as principais moedas do sistema, excluindo o dólar. Por sua vez, 

os exotic pairs consistem no cruzamento do dólar com outras moedas, como o real, won 

coreano, rublo russo e outros. O custo de transação e o volume negociado de cada cruzamento 

entre moedas poderem ser utilizados para mensurar a liquidez de cada par (ROSSI, 2010). 

As negociações no mercado internacional de moedas acontecem por meio de cinco 

tipos de instrumentos, os mais comuns são spote foreignex change swap. O spot nada mais é 

do que operações à vista com entrega em até dois dias e o foreign exchange swap é uma 

negociação simultânea de compra –venda– de moeda no presente juntamente com venda –

compra–  de outra moeda no futuro. Os outros instrumentos são: Fxoptions, currencyswap, 

Outright Forward.  

Os Fxoptions funciona como um contrato com direito de compra ou venda de uma 

determinada moeda com outra moeda, ao decorrer do período acordado. O currency swap é 

um contrato em que os agentes envolvidos nas partes trocam juros e principal em moedas 

distintas, ao decorrer de um período acordado. Por sua vez, o Outright Forward nada mais é 

do que uma transação negociando moedas com taxa pré-estabelecida junto ao contrato e 

estabelecendo a entrega para mais de dois dias uteis. 

No FOREX atuam diversos tipos de agentes como grandes bancos internacionais, 

hedge funds e até mesmo indivíduos. O autor Rossi (2010) distingue os agentes e os divide 

em quatro níveis, baseando-se no grau de acesso à liquidez global. Tal critério é utilizado, 

pois se sabe que não há estruturas centralizadas de negociação no FOREX. O autor classifica 

no primeiro nível os bancos grandes internacionais; seguindo para o segundo nível os grandes 

brokers, hedge funds, Commodity Trading Advisors, outros bancos e grandes corporações; no 

terceiro nível estariam as firmas que atuam no comércio internacional; e por sua vez no quarto 

nível, os indivíduos. 

Os grandes bancos comerciais e de investimentos, integrantes do primeiro nível, 

possuem uma participação no FOREX superior a 70% do volume de negociações, segundo 

uma pesquisa representada na Figura 2 e realizada pela Euromoney FX survey no ano de 

2020.  Segundo Rossi (2010), este grupo detêm o poder de definir o spread entre as moedas, 

impactando as taxas de câmbio, pois a liquidez controlada por tais bancos é uma generosa 
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parcela do mercado. Além de funcionarem como intermediadores de recursos, os agentes do 

primeiro nível, também possuem objetivo de especular, alocando seus recursos a fim de 

cumprir este objetivo. 

O segundo nível, integrado pelos grandes brokers, hedge funds, Commodity Trading 

Advisors, outros bancos e grandes corporações, é representado na Figura 3 pela XTX Markets 

e HC Tech. Segundo uma matéria da Thomson Reuters (2018), a participação no FOREX por 

instituições “non-bank”
2
 apresenta crescimento, tanto que, na Figura 3 a terceira maior 

participação é pertencente a uma instituição “non-bank”. Segundo Rossi (2010), 

diferentemente do primeiro nível, os integrantes do segundo nível possuem um custo de 

transação levemente maior, assim como um acesso a liquidez um pouco mais restrito. 

 

Figura 3 – Maiores Participantes no Mercado FOREX, %no volume de transações. 

                      

Fonte: Euromoney (2020). 

 

As firmas atuantes do comércio internacional, integrantes do terceiro nível, 

representam a esfera real da economia. A priori, o mercado internacional de moedas era 

                                                 
2
 Segundo o site do World Bank (2020) uma instituição non-bank é a qual não possui licença para operar como 

banco, logo não aceitando deposito diretamente do publico. Uma non-bank opera com serviços financeiros 

alternativos como: investimentos, consultoria financeira, desconto de cheques, corretagem e entre outros. Para 

mais informações consultar Carmichael e Pormelano (2002). 
 

JP Morgan 
1900ral 

UBS 
1900ral 

XTX Markets 
1900ral 

Bank of 
America Merrill 

Lynch 
1900ral Citi 

1900ral 

HSBC 
1900ral 

Goldman Sachs 
1900ral Deutsche Bank 

1900ral 
State Street 

1900ral 

Barclays 
1900ral 

BNP Paribas 
1900ral 

HC Tech 
1900ral 

Outros 
1900ral 



34 

 

voltado para estas instituições atuantes da esfera real, contribuindo no comércio de bens e 

serviços, investimentos produtivos, fusões e aquisições e outros. Entretanto, os volumes 

negociados no FOREX se distanciaram destas motivações, assim como dos “fundamentos”, 

pois os agentes deste nível que guiam os “fundamentos” (ROSSI, 2010). 

Por sua vez, o quarto nível, composto por indivíduos que operam no FOREX movidos 

pela especulação. Esses agentes conseguem acessar o mercado por meio de plataformas on-

line de negociação, como exemplo há a plataforma do Deutsche Bank oferecendo apostas com 

34 pares de moeda, necessitando de um deposito mínimo de 500 dólares e permitindo uma 

alavancagem de 100 para 1. Nota-se que tais plataformas concedem aos agentes operar com 

margem
3
, negociando apenas a variação do ativo (ROSSI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 A operação com margem ocorre quando, o agente ao abrir uma posição no mercado deve depositar um 

valor estipulado pela instituição intermediadora a fim de cobrir eventuais inadimplências. Este tipo instrumento 

permite a negociação com menos capital do que a compra do ativo à vista. (B3 Educação, 2017) 



35 

 

CAPÍTULO III: ANÁLISE ESTATÍSTICA E ECONOMÉTRICA DA 

RELAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE CÂMBIO  

 

Nesta seção abordam-se os processos  econométricos utilizados para cumprir com o 

objetivo de analisar a relação entre a taxa de câmbio futura real/dólar e a taxa de câmbio à 

vista, a taxa de câmbio de referência-ptax, entre o período de 03/10/2016 à 19/08/2020, 

verificar se as séries são cointegradas e qual o sentido da causalidade de Granger na 

determinação das taxas de câmbio. Além de realizar uma descrição acerca dos dados e suas 

fontes utilizadas no trabalho. Os procedimentos estatísticos e econométricos utilizados 

respectivamente foram: teste de raiz unitária ADF (Dickey-Fuller Aumentado), para checar a 

estacionariaedade das séries; teste da causalidade de Granger, para analisar a relação de 

causalidade entre as séries; e teste de Durbin-Watson, para regressão cointegrante. 

 

3.1.Processo estocástico estacionário e o teste da raiz unitária 

 

Um processo estocástico estacionário deve possuir média e variância constantes ao 

longo do tempo, logo quando se tem uma série estacionária, a média, variância e auto 

covariâncias sempre serão constantes independentemente do ponto de mensuração, assim 

sendo invariantes ao longo do tempo. O processo estocástico estacionário é importante, pois 

nos permite estudar uma série temporal de forma generalizada a diversos períodos de tempo, 

de outro modo, quando se tem uma série temporal não estacionária só é possível estudar cada 

período da série de forma isolada (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Segundo Carneiro (2011), quando se tem uma série estacionária denotada por I(0),  diz 

que essa é  uma serie integrada de ordem zero, diferentemente de uma série denotada por I(1), 

refletindo que a referida série fora diferenciada uma vez para obter a estacionariedade. 

Carneiro (2011) destaca o fato da existência de cointegração entre duas séries temporais 

combinadas linearmente e denotadas por I(0). 

A estacionariedade das séries temporais, segundo Gujarati e Porter (2011), pode ser 

testada por meio do método de raiz unitária, sendo um dos testes mais difundo e usado o teste 

de Dickey-Fuller Aumentado, recebendo esse nome em homenagem aos seus 
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desenvolvedores. Wooldrigde (2006) propõe um modelo AR (1), sendo o mais simples de 

realizar o teste, na forma de equação tem-se:   

𝑌𝑡 =  𝛼 +  𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 = 1,2, …                     (3) 

em que, 𝑌𝑡 representa o valor observado, 𝑒𝑡 representa um processo independente de 𝑌𝑡 e com 

média zero. Logo,  𝜌 = 1 indica raiz unitária. Quando α = 0 e 𝜌 = 1, o valor observado (𝑌𝑡) 

será aleatório sem drift, diferentemente quando α ≠ 0 e 𝜌 = 1, deste modo 𝑌𝑡 será aleatória 

com drift. Então, a hipótese nula é que o valor inicial observado possui raiz unitária, segue a 

hipótese de teste:  

𝐻0 : 𝜌 = 1                                                                                                      (4) 

Dickey e Fuller desenvolveu um teste para a significância nula do parâmetro δ 

estimado na equação de teste, o teste foi intitulado Dickey-Fuller Aumentado ou teste ADF. 

Caso não rejeitada a hipótese nula, isso indica pelo menos uma raiz unitária na série, dado um 

nível de significância estabelecido; assim a série não seria estacionária (GUJARATI; 

PORTER, 2011). O teste ADF pode ser representado pela seguinte equação:  

𝛥𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖𝛥𝑌𝑡−1 + µ𝑝−1
𝑖=1       (5) 

sendo o operador de diferença representado por Δ, 𝑌𝑡 a série, o intercepto representado por α e 

o parâmetro de tendência por 𝛽𝑡. A hipótese acerca da existência de raiz unitária é testada por 

meio do parâmetro δ. Por sua vez, 𝑌𝑡−1 representa o termo de diferenças defasadas com o 

intuito de controlar possíveis autocorrelações, sendo as p defasagens selecionadas com base 

em um critério de informação, entre os de destaque temos o Critério de Akaike (AIC), Critério 

de Schwarz (BIC) e Hannan-Quinn (HQ). 

 

3.2.Teste de causalidade de Granger 

 

Quando há séries estacionárias ou mesmo séries com a possibilidade de se tornar 

estacionárias, a aplicação do teste de Causalidade de Granger é viável. O teste traz a ideia de 

que o futuro não pode causar o passado nem o presente (CARNEIRO, 2011). 

Tendo em vista que o futuro não pode causar o passado e nem o presente, caso uma 

variável X cause a variável Y, variações em X devem preceder variações em Y. Logo, podem-

se incluir valores defasados de X na regressão de Y, com objetivo de aperfeiçoar a previsão de 
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Y. Quando se utiliza a frase “X causa Y” é uma maneira pragmática de relatar que X contém 

informações uteis para prever Y. Em termos práticos o teste de Granger é usado para saber se 

alguma das séries, X e Y, precede a outra ou se as séries ocorrem simultaneamente 

(GUJARATI; PORTER, 2011). 

O teste é representado da seguinte forma: 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛼1,0 + 𝛴𝑖𝛽1, 𝛥𝑌𝑡−𝑖 +𝑖 𝛴𝑖ϕ1
, 𝛥𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + 𝜆1ε𝑡−1 + µ𝑡    (6) 

𝛥𝑋𝑡 = 𝛼2,0 + 𝛴𝑖𝛽2, 𝛥𝑌𝑡−𝑖 +𝑖 𝛴𝑖ϕ2
, 𝛥𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + 𝜆1ν𝑡−1 + 𝑉𝑡   (7) 

Na primeira equação testa-se a hipótese nula de que X não causa Y, no sentido da 

causalidade de Granger; e não segunda equação testa-se a hipótese nula que Y não causa X. 

Em termos representativos 𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ 𝛽𝑘 = 0 𝑒 ∅1 = ∅2 = ⋯ ∅𝑘 = 0. Os resultados 

podem se dar da seguinte forma: 

1. Causalidade unidirecional de X para Y, caso rejeitada a 𝐻0 que Y causa X e não 

rejeitada a 𝐻0 entre uma causalidade de X para Y. 

2. Causalidade unidirecional de Y para X, caso rejeitada a 𝐻0 que X causa Y e não 

rejeitada a 𝐻0 entre uma casualidade de Y para X. 

3. Causalidade bidirecional, caso rejeitada ambas hipóteses nulas. 

4. Interdependência, caso os coeficientes das séries não forem estatisticamente 

significativos em nenhuma das regressões. 

 

3.3.Método de correção de erros e Teste de Durbin-Watson 

 

As séries temporais quando diferenciadas para se tornarem estacionárias perdem 

informações da tendência de longo prazo. O método de correção de erros, proposto por Engle 

e Granger, altera o teste padrão e causalidade de Granger, visto que, incorpora um provável 

efeito de longo prazo em uma análise de curto prazo, seguindo assim os fundamentos para 

análise de cointegração (CARNEIRO, 2011). 

O procedimento é representado pelas equações seguintes: 

 

𝑍𝑡 = 𝛼0+𝛼1𝑋𝑡 + 𝛼2𝑌𝑡 + 𝑣𝑡         (8) 

𝑣𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝛼0 − 𝛼1𝑋𝑡 − 𝛼2𝑌𝑡        (9) 
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A priori deve-se determinar a ordem de integração de 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡, para posteriormente 

estimar a equação com igual nível de integração e checar a ordem de integração dos resíduos. 

Caso, os resíduos, 𝑣𝑡, sejam estacionários em nível I(0) e as series, 𝑋𝑡 e𝑌𝑡, sejam estacionárias 

em primeira diferença, as variáveis possuem cointegração. Logo, quando se trabalha com 

series estacionárias em primeira diferença, basta apenas descobrir se 𝑣𝑡 pode ser considerado 

estacionário em nível. Aplica-se o teste ADF e com as hipóteses para verificar a cointegração 

entre duas variáveis, para termos de representação: 

1. Cointegração: 𝐻0 ∴ 𝑣𝑡 ~ 𝐼(0) 

2. Sem cointegração: 𝐻1 ∴ 𝑣𝑡 ~ 𝐼(1) 

Então: 

𝛥𝑍𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝛥𝑋𝑡 + 𝛼2𝛥𝑌𝑡 + 𝛾(𝑍𝑡−1𝛼0 − 𝛼1𝑋𝑡−1 + 𝛼2𝑌𝑡−1) + 𝑤𝑡  (10) 

Entre parênteses encontra-se o termo da estimação defasada em um período do 

resíduo, 𝑣𝑡−1 . A Equação (11) se aproxima do longo prazo quando 𝑣𝑡−1 é positivo, assim 𝛾 

deve ser negativo e estatisticamente significativo. Nota-se que 𝛥𝑍𝑡 é influenciada por 𝛥𝑋𝑡, 

𝛥𝑌𝑡 e o termo de equilíbrio, 𝛾. Caso, o termo de equilíbrio for diferente de 0, o modelo 

encontra-se fora do equilíbrio. Hipoteticamente, quando os valores de  𝛥𝑋𝑡 e 𝛥𝑌𝑡 se igualam a 

zero e 𝛾 possui valor positivo, indica que 𝛥𝑍𝑡−1 está de forma muito elevada para encontrar o 

equilíbrio. Assim, se espera o termo de erro com valor negativo e consequentemente o termo 

entre parênteses negativo também, para restaurar o equilíbrio  𝛥𝑍𝑡 deverá possuir valor 

negativo. Então, quando 𝛥𝑍𝑡 se encontrar acima de seu equilíbrio, cairá no período seguinte, 

corrigindo o erro de equilíbrio. Desta forma funciona o mecanismo de correção de erro 

(CARNEIRO, 2009). 

O teste de Durbin-Watson de regressão cointegrante, segundo Gujarati e Porter (2011), 

funciona como uma alternativa mais rápida para descobrir se as variáveis são cointegradas. Os 

valores críticos foram calculados por Sargan e Bhargava. No teste é utilizada a estatística 

Durbin-Watson extraída da regressão cointegrante. Por meio da Equação (11): 

 

                                                     𝑑~2(1 − ρ)     (11) 

A hipótese nula testada é 𝑑 = 0, caso haja raiz unitária, o 𝜌 calculado deverá 

aproximar-se de 1, assim d ficará em torno de 0. 
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3.4.Variáveis e fonte de dados 

 

As variáveis utilizadas neste trabalho são a cotação do contrato futuro da taxa de 

câmbio real (R$) / dólar (US$), com vencimento em t+1, e cotação da ptax. Ambas as series 

possuem periodicidade diária, dados sobre o mercado futuro estão disponíveis no IPEADATA 

(2020) e a cotação da ptax no site do Banco Central do Brasil (2020). A ptax consiste na 

média aritmética das taxas de compra e venda de dólar americano informadas pelos dealers de 

dólar.  

O período escolhido para análise foi a partir de outubro de 2016, quando começaram 

os cortes na taxa Selic e desde então a mesma taxa atingiu o patamar mais baixo de toda 

história, até outro de 2020, mês e ano da coleta de dados. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análise das séries taxa de câmbio à vista e da taxa de câmbio futura 

4.1.1. Comportamento das séries e teste de raiz unitária 

A Figura 4 retrata as séries diárias em logaritmo da taxa de câmbio à vista (Log A) e 

da taxa de câmbio futura (Log F) para o período de 03/10/2016 à 19/08/2020. Conforme a 

plotagem nota-se que as séries se desenvolveram de forma aparentemente não estacionárias, 

mas indicando um comportamento síncrono e uma possível existência de cointegração. 

 

Figura 4 – Séries do logaritmo da taxa de câmbio à vista (Log A) e do logaritmo da taxa de 

câmbio futura (Log F), período de 03/10/2016 à 19/08/2020 

 

Fonte: IPEADATA (2020) e Banco Central do Brasil (2020). 

Com o propósito de averiguar sobre a não estacionariedade das séries, foi realizado o 

teste de raiz unitária ADF na série em logaritmo da taxa de câmbio à vista (Log A), 

apresentado na Tabela 1, e na série em logaritmo da taxa de câmbio à futura (Log F), 

apresentado na Tabela 2. Os resultados mostrados na Tabela 1 exprimem a presença de raiz 

unitária na série da taxa de câmbio à vista em nível, visto que, os valores críticos a 1%, 5% e 

10% superaram em valor absoluto os valores da estatística de teste que foi de -2,006, sendo o 

p-valor igual a 0,5968. Logo, não rejeita-se a hipótese nula de não estacionáriedade da série 

Log A. A equação de teste com constante e tendência foi aplicada, por ter sido estes termos 

estatisticamente significativos na equação ao nível de 5% de probabilidade.  
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Tabela 1 - Resultado do teste de raiz unitária ADF da série em logaritmo da taxa de câmbio à 

vista (Log A), período 03/10/2016 à 08/10/2020. 

Nível de significância Valores críticos Estatística t* Prob. 

1% -3,967298 -2,005951 0,5968 

5%                                         -3,414336  

10%                                       -3,129291  

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota: (*) Equação de teste com constante e tendência significativos a 5% respectivamente.   

Já a Tabela 2 mostra os resultados do teste de raiz unitária ADF para a série em 

logaritmo da taxa de câmbio futura (Log F), no período de 03/10/2016 à 19/08/2020. 

Constata-se a presença de raiz unitária na série Log F em nível, visto que, os valores críticos a 

1%, 5% e 10% superam em valor absoluto os valores da estatística de teste, que foi de -2,122, 

sendo o p valor de 0,5323. Assim, não foi rejeitada a hipótese nula, ao nível de 10%, de não 

estacionariedade da série Log F. A equação de teste ADF empregada também foi a equação 

de teste com constante e tendência, uma vez que estes termos foram estatisticamente 

significativos na equação ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 2 - Resultado do teste de raiz unitária ADF da série em logaritimo da taxa de câmbio 

futura (Log F), período 03/10/2016 à 08/10/2020. 

Nível de significância  Valores críticos  Estatística t* Prob.  

1%    -3,967308 -2,121996 0,5323 

5%                                           -3,414341  

10%                                         -3,129294   

Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota: (*) Equação de teste com constante e tendência significativos a 5%.  

 

Sabendo da não estacionariedade das séries logaritmizadas, realizou-se a diferenciação 

das séries e executou-se o teste de raiz unitária ADF nas séries em primeira diferença. Os 

resultados encontrados nas Tabelas 3 e 4 exprimem as séries em logaritmo da taxa de câmbio 

à vista D(log A) e futura D(log F) como estacionárias em primeira diferença ao nível de 1% 

de probabilidade. Logo, ambas as séries são estacionárias em primeira diferença, possuem 

ordem I(1).  
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Tabela 3 - Resultado do teste de raiz unitária ADF da série em logaritmo da taxa de câmbio à 

vista em primeira diferença (Dlog A), período 03/10/2016 à 08/10/2020. 

Nível de significância  Valores críticos  Estatística t*  Prob.  

1%    -3,436709 -30,60780 0,0000 

5%                                          -2,864236                                   

10%                                        -2,568258                         

Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota: (*) Equação de teste com constante significativos a 10%.  

Pela Tabela 3, o teste ADF foi empregado com a equação de teste com apenas a 

constante, uma vez que esse termo foi significativo a 10% de probabilidade e a tendência não 

foi significativa ao nível de 10% de probabilidade na equação. Observou-se que a estatística 

calculada foi igual a -30,608, sendo o p valor igual a 0,000. Rejeitando assim a existência de 

raiz unitária. Já pela Tabela 4, observou-se que a estatística calculada foi igual a -28,73371, 

sendo o p valor igual a 0,000. O teste ADF também foi empregado com a equação de teste 

com apenas a constante. 

Tabela 4 - Resultado do teste de raiz unitária ADF da série em logaritimo da taxa de câmbio 

futura em primeira diferença (Dlog F), período 03/10/2016 a 08/10/2020. 

Nível de significância  Valores críticos  Estatística t*  Prob.  

1%    -3,436709 -28,73371 0,0000 

5%                                          -2,864236  

10%                                        -2,568258   

Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota: (*) Equação de teste com constante significativos a 10%. 

 

4.1.2. Teste de causalidade de Granger 

Para verificar qual série sofre os primeiros ajustes, pode-se aplicar o teste de 

causalidade de Granger, o qual exige que as séries sejam estacionárias. Realizado o teste de 

Granger com o resultado apresentado na Tabela 5, rejeita-se a hipótese nula de que a variável 

DLOG F não causa no sentido de Granger a variável DLOG A, para o nível de 5% de 

significância com uma defasagem no modelo igual a um, ou seja, lag igual a um. Por sua vez, 

também se rejeita a hipótese nula de que a variável DLOG A não causa no sentido de Granger 

a variável DLOG F, para o nível de significância de 5% e lag igual um. Então, os resultados 
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indicam uma bicausalidade com 5% de significância quando realizado o teste de Granger com 

1 defasagem. 

A bicausalidade também é vista pela Tabela 5 quando realizado o teste de Granger 

com 2 defasagens, lag igual a 2, ao nível de 10% de significância, pois rejeita-se a hipótese 

nula de que a variável DLOG F não causa no sentido de Granger a variável DLOG A do 

mesmo modo rejeitando a hipótese nula de que a variável DLOG F não causa no sentido de 

Granger a variável DLOG A. 

Porém, a partir da terceira defasagem, lag igual a 3, os dados da Tabela 5 não aponta 

para uma bicausalidade, visto que, não rejeita-se a hipótese nula de que a variável D (LOG A) 

não causa no sentido de Granger a variável DLOG F, indicando uma relação de não 

causalidade de Granger da variável DLOG A com a variável DLOG F. Entretanto, rejeita-se a 

hipótese nula de que a variável DLOG F não causa no sentido de Granger a variável DLOG 

A, indicando uma causalidade de Granger da variável DLOGF com a variável DLOGA. Esta 

causalidade de Granger unilateral se repete até a defasagem número 24, como mostra a Tabela 

5. 

Tabela 5 - Teste de causalidade de Granger entre as séries DLOG A e DLOG F, período 

03/10/2016 a 08/10/2020. 

Hipótese  Nula Lag. Estatística F Prob. 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 1 89,9541 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 1 4,25201 0,03946 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 2 49,7661 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 2 1,58832 0,08881 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 3 35,4549 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 3 1,61519 0,18420 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 4 26,7986 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 4 1,58832 0,17520 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 5 21,3554 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 5 1,39015 0,22538 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 6 18,0521 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 6 1,22139 0,29262 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 12 10,1968 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 12 1,00173 0,44502 

D(LOG F) não Granger-causa D(LOG A) 24 5,95700 0,00000 

D(LOG A) não Granger-causa D(LOG F) 24 0,94820 0,53473 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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Analisando os dados da Tabela 5 nota-se que há uma bicausalidade na primeira e 

segunda defasagem, com respectivamente 5% e 10% de significância. A partir da terceira 

defasagem apenas a variável D(LOG F) causa segundo teste de Granger a variável D(LOG 

A), pode-se afirmar que D(LOG F) se forma primeiro e possui informações relevantes para a 

formação de D(LOG A). Além disso, quando usado 1 e 2 lags no teste de causalidade, a 

estatística F para o sentido de causalidade de D(LOG F) para D(LOG A) foram maiores 

quando comparados com a estatística de teste F de causalidade de D(LOG F) para D(LOG A). 

Mostrando uma possível maior exogenidade da série D(LOG F) mesmo para lags de 1 e 2 

dias. 

 

4.1.3. Análise de relação de longo prazo entre as séries: teste de Engle-Granger e teste 

de Durbin Watson de regressão cointegrante 

 

O teste de Engle-Granger e o teste de Durbin Watson de regressão cointegrante 

servem como ferramentas para analisar uma relação de longo prazo entre duas séries. 

Segundo Gujarati (2011), a regressão de uma série temporal não estacionária em outra serie 

temporal não estacionária tem potencial de gerar uma regressão espúria. Todavia, caso os 

resíduos gerados possuírem condição de estacionariedade, as séries apresentam relação de 

longo prazo, visto que, mesmo que a series sejam de primeira ordem I(1), a combinação linear 

entre ambas é de ordem zero I(0), indicando cointegração das séries. 

A fim de testar a cointegração das séries, LOG A e LOG F, foi estimada uma 

regressão assumindo a série LOG F sendo a variável explicativa, como sugerido pelo teste de 

causalidade de Granger, e LOG A como variável dependente, também inserida a variável 

independente tendência (TEND), resultado apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 6 – Regressão por Mínimos Quadrados para verificar Cointegração entre as séries 

LOG A e LOG F. 

Descrição Coeficiente  P- Valor 

Constante 0,002498 0,095 

TEND 7,47E-26 <0,0001 

LOG F 0,993875 <0,0001 

R² 0,99967 
 

d de Durbin-Watson 1,683   
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

Os resultados apresentados na Tabela 6 foram calculados com as variáveis em 

logaritmo natural, indicando que uma variação positiva de 1% na taxa de câmbio futura 

levaria a um aumento de aproximadamente 0,99% na taxa à vista, ceteris paribus.  

Contudo, sabe-se de a possibilidade da regressão ser espúria, visto que, as séries LOG 

A e LOG F são não estacionárias. Ao regredir os resíduos da equação 14 em função dos 

próprios resíduos defasados em m períodos tem-se os resultados: 

 

                                                Δû𝑡 = 8,10e−7  − 0,841890û𝑡−1                                      (14)         

                                     𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟     (0,6524)          (0,0000) 

O valor do teste de Engle-Granger foi -2,5899 a 1% de significância e a equação 14 

nos mostra um valor de -26,86512 do t calculado, logo os resíduos da regressão são 

estacionários de ordem zero I(0). Então trata-se de uma regressão cointegrante, mesmo que as 

variáveis não sejam estacionárias em nível individualmente. Indica-se também uma 

cointegração entre as séries LOG A e LOG F, visto que, o teste de Durbin-Watson calculado e 

expresso na equação 14 foi de 2,004083, defrontado com o valor tabelado para rejeitar a 

hipótese nula de cointegração, aos níveis de significância de 1% 5% e 10% são 

respectivamente 0,511; 0,386 e 0,322; não rejeita a hipótese nula de cointegração.  

 

4.1.4 Relação de cointegração e mecanismo de correção de erro 

 

Segundo Gujarati (2011), o modelo de Engle-Granger sustenta um mecanismo de 

correção de erro entre variáveis quando estas são cointegradas. Estimou-se a equação 15, 

baseada no modelo de Engle-Granger: 

Tabela 7 – Modelo de Engle-Granger, estimado por Mínimos Quadrados, para a relação entre 

o logaritmo do câmbio à vista e a primeira diferença do logaritmo do câmbio futuro  

Descrição Coeficiente    P- Valor 

Constante 4,37E-25 0,6524 

D(LOG F) 0,929425 <0,0001 

ût-1 0,848352 <0,0001 

R² 0,892441 
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d de Durbin-Watson 1,98972 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

As variáveis D(LOG F) e û𝑡−1 apresentam parâmetros estatisticamente significativos 

ao nível de 1%. Já o termo intercepto não é significativo ao nível de 10%. Logo, afirma-se 

que um aumento de 100% em D(LOG F) gera um aumento de 92,94% na variável D(LOG A), 

ceteris paribus. O parâmetro û𝑡−1 indica uma correção no período seguinte, ocasionada por 

variações de curto prazo. Cerca de 0,85 da discrepância entre o valor efetivo e o valor de 

longo prazo de D(LOG A) é corrigido a cada dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho teve como objetivo analisar a relação entre o mercado à vista e futuro de 

câmbio no período de 03/10/2016 à 19/08/2020, usando séries logaritmizadas da taxa de 

câmbio à vista (LOG A) e taxa de câmbio futura (LOG F) com vencimento curto (t+1).  

A hipótese testada foi se a taxa de câmbio futura causa no sentido de Granger a taxa à 

vista. Analisadas as séries LOG A e LOG F, os resultados mostram que há uma relação de 

bicausalidade na primeira e segunda defasagem e a partir da terceira defasagem há uma 

causalidade unidirecional no sentido de Granger da série LOG de F para LOG A. Além da 

estatística F para o sentido de causalidade de DLOG F para DLOG A foram maiores quando 

comparados com a estatística de teste F de causalidade de DLOG F para DLOG A. 

Nota-se então uma possível maior exogenidade do mercado futuro de câmbio e este se 

formando primeiro contendo informações uteis para a formação do mercado à vista de 

câmbio. Há também uma relação de longo prazo entre as séries, visto que, as séries são 

cointegradas de acordo com o teste de Engle-Granger.  

O mercado cambial brasileiro impondo restrições ao acesso de moeda estrangeira para 

os agentes não autorizados pela autoridade monetária, Banco Central, força estes agentes a 

realizarem operações no mercado futuro de câmbio com vencimento curto, ao invés do 

mercado à vista. Entende-se que as restrições ao mercado de câmbio futuro são mais flexíveis, 

tornando o mercado futuro de câmbio mais acessível comparado ao mercado à vista de moeda 

estrangeira.  

Assim, os agentes operam prioritariamente o mercado futuro de câmbio e tal mercado 

ganha liquidez mais abundante comparado ao mercado à vista de câmbio. Entende-se o 

mercado futuro de câmbio como líder na formação da taxa de câmbio brasileira e portando 

informações uteis para a formação da taxa de câmbio à vista. 
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