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RESUMO 

Este estudo propõe-se a testar a condição da paridade descoberta de juros, entre os 
mercados do Brasil e do Estados Unidos, para o período de Junho de 1986 a Agosto de 
2016. A comprovação da condição descoberta implica em eficiência entre os mercados 
brasileiro e americano. A condição é testada por meio da metodologia de VECM proposta 
em Engle e Granger (1987) utilizando-se do vetor de cointegração para testar a condição 
no longo prazo. O modelo de GARCH Multivariado proposto por Bollerslev, Engle e 
Wooldridge (1988) é utilizado, modelando não só a média das variáveis em questão, mas, 
também sua variância para controlar o efeito ARCH (autoregressive conditional 
heteroscedastic) em series financeiras. As variâncias das series são estimadas por meio 
do estimador de Volatilidade Realizada, proposto em Andersen e Bollerslev (1998), que 
gera uma estimativa consistente da variância integrada de um processo. Os resultados do 
modelo comprovam a condição descoberta da paridade de juros, mostrando que essa é 
válida no longo prazo e que desequilíbrios na condição são corrigidos no longo prazo por 
meio do câmbio entre o Brasil e Estados Unidos. 
 
Palavras-chave: Condição de Paridade Descoberta de Juros, VECM, MGARCH, 
Volatilidade Realizada 
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ABSTRACT 

This study tests the uncovered interest rate parity between the Brazilian and American 
markets during the period of June 1986 to August 2016. The validation of the uncovered 
parity condition implies efficiency between markets. The condition is tested through the 
VECM methodology proposed in Engle and Granger (1987) utilizing the cointegrating 
vector testing the uncovered parity on the long term. The Multivariate GARCH model 
proposed by Bollerslev, Engle and Wooldridge (1988) is used, modeling not only the 
mean but the variance of the model’s variables, that way controlling the ARCH 
(autoregressive conditional heteroscedastic) effect in financial series. The variances of 
the variables are estimated through the Realized Variance estimator, first proposed in 
Andersen and Bollerslev (1998), in which the authors show it to be a consistent estimate 
of the integrated variance of a given process. The results validate the uncovered interest 
parity, showing it to be valid as a long-term equilibrium and that any deviation is 
corrected in the long term through the exchange rate between Brazil and the United States.  
 
Keywords: Uncovered Interest Rate Parity, VECM, MGARCH, Realized Volatility 
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1. Introdução 
 
A condição de paridade descoberta de juros é uma relação esperada no mercado 

cambial que, quando existente, mostra que mesmo em um ambiente de incerteza, retornos 
sobre investimentos com taxas de retorno iguais feitos no pais em que o investidor reside 
ou feitos em um pais externo têm o mesmo resultado para o investidor (MACDONALD, 
2007). A condição de paridade descoberta é um modelo para se testar a eficiência do 
mercado cambial, se a relação existir ela implica que os investidores deste mercado têm 
expectativas racionais e são neutros ao risco (SARNO; TAYLOR, 2002). 

. 
 Neste trabalho propõe-se testar se essa relação é válida entre o mercado brasileiro 
e americano no horizonte de tempo de Junho de 1986 a Agosto de 2016. Esse teste é feito 
por meio de uma modelagem empírica da taxa de cambio entre o real e o dólar americano, 
a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana. Os resultados deste modelo 
corroborarão se  a condição de paridade descoberta de juros é válida entre Brasil e Estados 
Unidos ou não. 
  
 Para realizar a corroboração da teoria, utiliza-se o ferramental do Vector Error 
Correcting Model (VECM). Apresentado em Engle e Granger (1987), o VECM é uma 
maneira de se realizar modelagem de fenômenos não estacionários, por meio de um vetor 
que representa a relação de equilíbrio entre duas series. Como a paridade descoberta pode 
ser entendida como uma condição de equilíbrio, a utilização da metodologia VECM na 
modelagem é utilizada para corroborar ou não a presença desta condição. 
 
 Utiliza-se a metodologia de GARCH multivariado para modelar as series 
temporais. O uso desta metodologia se justifica pelo fato de ser uma metodologia bem 
especificada para capturar certos fatos estilizados presentes nas series de tempo estudadas. 
Entre esses fatos estilizados temos volatility clustering e excesso de curtose em series 
financeiras (MANDELBROT, 1997). 
 
 Ao modelo se adiciona os estimadores de volatilidade realizada, que fornecem 
uma medida observável da volatilidade das series, permitindo uma melhor modelagem da 
variância das series estudadas (BAUWENS; HAFNER; LAURENT, 2012). 
 
 O modelo apresenta resultados positivos para a corroboração da teoria, em que a 
condição de equilíbrio representada no modelo pelo vetor de correção de erros (ECM) 
apresenta significância estatística e coeficiente condizente com a relação teórica esperada. 
 
 Na seção seguinte apresenta-se a estrutura teórica das condições de paridade e a 
teoria econométrica que embasa as ferramentas de modelagem utilizadas. Na seção 3, 
uma revisão de artigos empíricos com o objetivo de corroborar a paridade de juros é 
realizada. Na seção 4, são apresentados os dados coletados e o modelo de analise proposto 
neste trabalho, seguindo de uma análise de resultados e pressupostos para o modelo. Por 
fim, a seção 5 conclui o trabalho apresentado as conclusões econômicas obtidas com base 
nos resultados do modelo econométrico. 
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1.1. Objetivo de Pesquisa 
 

À luz da teoria econômica que estabelece uma relação teórica entre a taxa de juros 
nacional, internacional e a taxa de câmbio, este trabalho busca encontrar evidencias 
empíricas que sustentem essa relação chamada de condição de paridade descoberta de 
juros para o mercado brasileiro e o mercado americano. 

2. Referencial Teórico 
 
A seguir se faz uma revisão das principais teorias econômicas e ferramentas 

econométricas utilizadas neste trabalho. 
 

2.1. As Condições de Paridade de Juros 
 
Apresenta-se a seguir as duas condições de paridade de juros. Por razões didáticas, 

apresenta-se primeiro a condição coberta e, em seguida, a condição descoberta. 
 

2.1.1. Condição Coberta da Paridade de Juros 
 
A múltiplas moedas nacionais existentes no mercado internacional sempre foram 

fonte de complexidade para o comercio internacional, suas variações cambiais geram um 
risco tanto para exportadores e importadores que operam na economia real, quanto para 
investidores que operam no mercado financeiro (MACDONALD, 2007) (SARNO; 
TAYLOR, 2002). 

 
Para mitigar esse risco, o mercado financeiro entrou em cena oferecendo contratos 

futuros para a taxa cambial entre moedas, gerando assim dois mercados cambiais. O 
primeiro mercado é o mercado a vista, chamado de mercado spot (S), em que moeda é 
comprada e vendida hoje à taxa de câmbio vigente. O segundo mercado é o mercado a 
termo, chamado de mercado forward ou mercado futuro (F), em que contratos dão o 
direito de comprar e vender uma moeda em um momento futuro a uma taxa de câmbio 
definida hoje, independentemente do valor da taxa spot no momento que o contrato é 
executado (MACDONALD, 2007) (SARNO; TAYLOR, 2002). 

 
Em Macdonald (2007) exemplifica-se o risco cambial e funcionamento da taxa 

spot e forward do câmbio ao fazer investimentos no exterior. Considere um indivíduo que 
mora no Reino Unido e dispõe de £1000 para investir, a atual taxa spot de câmbio é 
£0,6/US$1. O indivíduo tem duas opções de investimento, ele pode investir em um título 
do tesouro do inglês que tem uma taxa de retorno anual de 4% ou pode investir em um 
título do tesouro americano que tem taxa de retorno anual de 5%. Inicialmente o 
investimento no título americano parece ser a melhor opção, porém isso não leva em 
consideração o risco cambial. Utilizando a equação (1) e (2) calcula-se, respectivamente, 
o retorno gerado pelo título inglês e pelo título americano (MACDONALD, 2007). 

 

𝑀 ∗ (1 + 𝑖) (1) 

𝑀

𝑆
∗ (1 + 𝑖∗) (2) 
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Em que se define M como sendo o montante investido, i como a taxa de juros no 
pais em que o indivíduo reside, neste caso o Reino Unido. S é a taxa spot de câmbio e 𝑖∗ 
é a taxa de juros no pais externo, neste caso o Estados Unidos. 

 
Se o indivíduo escolher o título inglês, terá um retorno de £1040 após um ano. 

Caso escolha o título americano, as suas £1000 são convertidas a taxa spot e se tornam 
US$ 1667 que após um ano geram um retorno de US$ 1750. Porém, esse retorno gerado 
pelo título americano terá que ser repatriado a uma taxa spot desconhecida. Há três 
possíveis cenários baseado no valor da taxa spot no momento da repatriação. No primeiro 
cenário a taxa de câmbio spot no futuro, definida como 𝑆∗, pode ser igual a S, neste caso 
os US$ 1750 são convertidos em £1050, gerando um retorno £10 maior que investir no 
título inglês. No segundo caso a moeda pode desvalorizar para £0,7/US$1, neste caso os 
US$ 1750 são convertidos em £1250 gerando um retorno £240 superior ao investimento 
no título inglês, em ambos os casos o título americano é a melhor opção. O terceiro caso 
ocorre se a taxa 𝑆∗ valorizar para £0,5/US$1, neste caso os US$ 1750 repatriados são 
convertidos em £875, gerando um retorno £165 menor do que o investimento no título 
inglês, essa incerteza sobre a taxa de câmbio é chamada de risco cambial (MACDONALD, 
2007). 

 
Para neutralizar esse risco cambial o investidor, que tem certeza do retorno de 

US$ 1750 que receberá no futuro, vende esse valor no mercado futuro de dólares a uma 
taxa F que é conhecida hoje, desta maneira o investidor “trava” o valor do câmbio futuro 
e externaliza o risco cambial. Essa operação é conhecida como arbitragem de juros 
cobertos (MACDONALD, 2007). É importante notar que o risco não é eliminado, mas 
sim transferido a outro investidor que está disposto a comprar dólares a taxa F definida, 
esse investidor pode ser um arbitrador que mora nos Estados Unidos e está vendendo 
libras e comprando dólares a taxa F para externalizar o risco cambial, ou ele é um 
especulador que absorve o risco na esperança de que ao realizar o contrato de compra de 
dólares, a taxa 𝑆∗ esteja desvalorizada em relação a taxa F de maneira que ele pode vender 
os dólares e receber um retorno fazendo o processo de arbitragem. Devido a esse 
investidor absorver esse risco, a taxa F acordada é sempre maior que a taxa S, a essa 
diferença entre as taxas se dá o nome forward premium (prêmio a termo) (MACDONALD, 
2007). 
 

A condição coberta da paridade de juros é a hipótese de que dado um mercado 
eficiente, ao fazer um investimento em um título doméstico com taxa i e ao fazer um 
investimento em um título externo com taxa 𝑖∗, em que i e 𝑖∗ são iguais, os retornos 
gerados por estes investimentos sejam iguais quando o investidor utiliza o mercado a 
termo para comprar moeda futura a uma taxa cambial (MACDONALD, 2007). 
Equacionando a condição coberta da paridade de juros temos: 

 
𝐹(1 + 𝑖∗)

𝑆
= (1 + 𝑖) (3) 

 
Em que o lado esquerdo da equação é o retorno esperado sobre o investimento em 

título externo garantido pela taxa F e o lado direito da equação é o retorno esperado sobre 
o investimento em título doméstico, dado pela equação (1). Reorganizando os termos 
temos a seguinte equação: 
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𝐹

𝑆
=

(1 + 𝑖)

(1 + 𝑖∗)
 (4) 

 
 Utilizando a aproximação logarítmica temos a forma mais comum da paridade de 
cobertura de juros: 

𝑓 − 𝑠 = 𝑖 − 𝑖∗ (5) 

 
 Na equação (5) o termo a esquerda é a diferença entre a taxa forward e a taxa spot, 
ou seja, é o forward premium. No lado direito da equação temos a diferença entre o juro 
doméstico e o juro externo. Em um mercado eficiente, a equação (5) encontra seu ponto 
de equilíbrio quando ambos os lados da equação são iguais. Caso ocorra um aumento da 
taxa de juros externa, investidores poderão ganhar dinheiro livre de risco por meio de 
arbitragem, a pressão causada pelo processo de arbitragem causa um aumento na demanda 
de compradores de moeda estrangeira no mercado a termo, esses compradores aumentam 
o valor do forward premium de maneira a ganhar mais pelo risco que correm, com isso a 
relação dada pela a equação (5) entra mais uma vez em equilíbrio (SARNO; TAYLOR, 
2002). 
 

2.1.2. Condição Descoberta da Paridade de Juros 
 

A paridade descoberta de juros é semelhante a paridade coberta, porém não utiliza 
em sua formulação a taxa forward, em seu lugar utiliza-se a taxa spot no momento futuro. 
A equação (5) é modificada e a condição descoberta é apresentada da seguinte forma 
(MACDONALD, 2007). 

 

𝑠 − 𝑠 = 𝑖 − 𝑖∗ (6) 

 
Em que 𝑠  é a taxa spot em um momento futuro k períodos a frente do período 

presente t. o sobrescrito e indica que se tem o valor esperado desta variável pelo mercado. 
𝑠 , é a taxa de câmbio spot hoje e (𝑖 − 𝑖∗) é o diferencial entre a taxa de juros domestica 
com a taxa de juros externa hoje. Todos os valores estão em forma logarítmica 
(MACDONALD, 2007) (SARNO; TAYLOR, 2002). 

 
Diferente da paridade coberta, a paridade descoberta leva em consideração as 

expectativas existentes para o valor da taxa spot no futuro, assim essa condição é uma 
forma de testar a eficiência do mercado de câmbio entre os países (SARNO; TAYLOR, 
2002).  

A condição de paridade descoberta pode ser considerada sobre dois diferentes 
cenários. No primeiro temos um cenário de certeza, em que o valor esperado da taxa spot 
no futuro é conhecida pelos investidores. Neste cenário a equação se mantem quando o 
diferencial de câmbio se iguala ao forward premium da paridade coberta de juros 
(SARNO; TAYLOR, 2002). 

 
O segundo cenário é um de incerteza sobre o valor spot futuro k períodos a frente. 

Neste cenário existe a presença de um risco cambial. Se a condição dada pela a equação 
(6) se manter, isso implica na demonstração de que os investidores neste mercado são 
neutros ao risco, preocupando-se apenas com o retorno que vão obter sobre o 
investimento. Este risco é que é transferido quando o investidor entra em um contrato 
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cambial futuro, como demonstrado pela paridade coberta de juros (SARNO; TAYLOR, 
2002) (MACDONALD, 2007). 

 

2.2. VECM (Vector Error Correction Model) 
 
O modelo de correção de erros é uma modelagem que permite analisar a a relação 

de longo prazo entre duas series, um conceito chave para o modelo de correção de erros 
é a cointegração entre variáveis.  

 
Uma serie temporal pode ser estacionaria ou integrada, assim era uma pratica 

comum para economistas antes dos anos 80 de simplesmente diferenciarem series 
integradas, de maneira que estas se tornem estacionarias. Em Granger e Newbold (1974), 
os autores demostram que essa pratica gera as chamadas regressões espúrias, ou seja, 
regressões que encontram relações matemáticas no modelo, porém essas relações são 
falsas. Para eliminar o problema de regressões espúrias, em Engle e Granger (1987), os 
autores propõem um novo conceito chamado de cointegração, em que as series integradas 
se tornam estacionarias quando diferenciadas entre si. Formalmente, duas series 
temporais são consideradas cointegradas quando satisfazem a condição apresentada a 
seguir (ENDERS, 2014). 

𝜀 = 𝑥 − 𝑦  (13) 
 
Em que 𝑥  e 𝑦  são duas series temporais I (1), e 𝜀  é uma serie estacionaria I (0) 

formada a partir de uma combinação linear das series 𝑥  e 𝑦 . Se a condição dada em (13) 
ocorrer, isso implica que as series temporais 𝑥  e 𝑦  estão ligadas em uma relação de 
longo prazo (ENDERS, 2014). 

 
Essa relação de longo prazo é testada no modelo por meio do vetor de cointegração, 

uma nova variável adicionada no modelo gerada a partir da diferenciação de uma serie 
com a outra, a inferência feita sobre este vetor é determina se a relação de longo prazo 
entre as duas series realmente condiciona seus movimentos (ENDERS, 2014). 

 
 

2.3. (G)ARCH 
 

Proposto primeiramente por Robert F. Engle em Engle (1982), o modelo ARCH 
(Autoregressive Conditional Volatility) condiciona a variância do processo modelado, 
permitindo que essa se altere no tempo, algo que os modelos usados até aquele momento 
não permitiam. O modelo ARCH foi generalizado por Tim Bollerslev em Bollerslev 
(1986), esse novo modelo generalizado foi batizado de GARCH (Generalized 
Autoregressive Conditional Volatility). O modelo genérico do GARCH é dado por um 
sistema de equações apresentado em Bollerslev (1986) da seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑥′ 𝑏 + 𝜀  (7) 

𝜀 |𝛾 ~𝑁(0, ℎ ) (8) 

ℎ = 𝜔 + 𝛼 𝜀² + 𝛽 ℎ  (9) 
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Em que na equação (7) 𝑦  é a variável dependente, 𝑥′  é um vetor de variáveis 

explicativas, 𝑏 é um vetor de parâmetros desconhecidos e 𝑒  é um processo estocástico 
discreto e real. Na equação (8) o conjunto informacional gerado é denominado 𝛾 e o 
processo estocástico 𝑒  condicionado pelo conjunto de informação disponível 𝛾  é 
distribuído normalmente com média zero e variância ℎ . Na equação (9) a variância ℎ  é 
condicionada pela variância não condicional 𝜔, pelas variâncias amostrais 𝜀²  e pelas 
variâncias condicionais passadas ℎ , em que 𝛼 e 𝛽 são parâmetros desconhecidos. A 
quantidade de defasagens das variâncias amostrais e condicionais são determinadas, 
respectivamente, pelos termos 𝑞 e 𝑝. 

 
O principal ganho obtido com o modelo GARCH é sua capacidade de modelar um 

fato estilizado comum em series financeiras chamado de volatility clustering 
(agrupamento de volatilidade) (BAUWENS; HAFNER; LAURENT, 2012). O efeito do 
agrupamento de volatilidade é definido como a tendência de grandes mudanças serem 
seguidas por grandes mudanças, enquanto que pequenas mudanças são seguidas por 
pequenas mudanças (MANDELBROT, 1997). Isso ocorre devido a presença de 
autocorrelação no retorno das series financeiras (BAUWENS; HAFNER; LAURENT, 
2012). 

 
Outro fato estilizado encontrado para series financeiras é que estas têm 

distribuições não condicionadas leptocurticas, ou seja, apresentam caudas mais grossas e 
mais massa no seu centro do que a distribuição Gaussiana (MANDELBROT, 1997). O 
modelo GARCH, diferente de outros modelos utilizados, não assume que os retornos de 
uma série são independentes entre si, assim é capaz de melhor capturar os efeitos da 
curtose. Em sua estimação padrão os retornos condicionados no modelo são considerados 
Gaussianos, porém outra estratégia para se melhor capturar os efeitos da leptocurtose da 
série, é utilizar a distribuição T para retornos condicionados, essa técnica proposta em 
Bollerslev (1987) permite capturar os efeitos da leptocurtose, mesmo que esses efeitos 
sejam pequenos (BAUWENS; HAFNER; LAURENT, 2012). 

 
 

2.4. GARCH Multivariado 
 
Os modelos multivariados têm como objetivo modelar duas ou mais series 

simultaneamente, muitas vezes pois se acredita que as series se influenciam. A primeira 
especificação multivariada foi utilizada no modelo ARCH em Engle, Granger e Kraft 
(1984) que utilizou um modelo bivariado para combinar diferentes previsões de inflação. 
O modelo multivariado do GARCH (MGARCH) foi utilizado pela primeira vez em 
Bollerslev, Engle e Wooldridge (1988), os autores utilizaram o modelo multivariado para 
fazer uma aplicação do CAPM. O modelo MGARCH (1,1) é apresentado a seguir. 

 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝜀  (10) 

ℎ = 𝜔 + 𝛼(𝜀 𝜀 ) + 𝛽(ℎ ) (11) 

𝜀 = ℎ 𝑧  (12) 

 
Na equação (10) define-se 𝑦  como um vetor n x 1 de variáveis dependentes, C é 

uma matriz de parâmetros n x k, 𝑥  é um vetor de variáveis independentes de tamanho k 
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x 1 e 𝜀  é um vetor de erros de tamanho m x 1. Na equação (11) ℎ é uma matriz de 
variâncias e covariâncias condicionadas que mudam no tempo, 𝜔 é a matriz de variância 
e covariância não condicional, 𝛼 e 𝛽 são parâmetros desconhecidos. Na equação (12) 𝑧  
é uma variável aleatória distribuída com média zero e variância unitária e i.i.d. 

 
O modelo multivariado permite modelar a interação entre as variáveis 

dependentes, por meio do modelo de correção de erros. 
 

2.5. Volatilidade Realizada 
 
A estimação da volatilidade de uma série é chave para o modelo GARCH 

(BOLLERSLEV, 1986), o modelo trata essa volatilidade com uma variável latente. Esse 
tratamento da volatilidade tem deficiências em descrever adequadamente certos fatos 
estilizados das series, especialmente o excesso de curtose em series (MCALEER; 
MEDEIROS, 2008). 

 
A volatilidade como variável latente pode ser entendida como a variância 

integrada (VI) da série. Observa-se em Bauwens, Hafner e Laurent (2012) a seguinte 
exemplificação da VI por meio do seguinte processo continuo de difusão. 

 

𝑑𝑝 = 𝑢 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊 , 𝑡 ≥ 0 (14) 

  
Em que 𝑝  é uma serie de preços e 𝑑𝑝  é o incremento logarítmico do preço. O 

termo 𝑢  é um processo de variação continuo localmente limitado, 𝜎  é um processo de 
volatilidade estocástica, sendo estritamente positivo e continuo a direita com limite a 
esquerda (càdlàg) e 𝑊  é um processo browniano padrão (BAUWENS; HAFNER; 
LAURENT, 2012). 

 
A seguir, calcula-se o retorno diário dos preços, dado pela seguinte equação. 
 

𝑟 = 𝑝 − 𝑝 = 𝜇(𝑠)𝑑𝑠 + 𝜎(𝑠)𝑑𝑊(𝑠) (15) 

 
Com base na equação (14), entende-se que a volatilidade do processo temporal 

continuo está ligada a volatilidade spot 𝜎(𝑡). Assim, estende-se que o retorno 𝑟  tem 
média e variância definidas da seguinte forma. 

 

𝑟  ~ 𝑁 𝜇(𝑠)𝑑𝑠 , 𝑉𝐼  (16) 

 
Em que 𝑉𝐼  é a volatilidade integrada do processo definida como. 
 

𝑉𝐼 = 𝜎²(𝑠)𝑑(𝑠) (17) 
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Por meio deste exemplo, observa-se o papel da volatilidade como variável latente 
no modelo, sendo essa variável estimada a partir dos dados. Como levantando em 
Bollerslev (1986) e Malmsten e Teräsvirta (2004) a estimação dessa variável é 
problemática pois não captura propriamente fatos estilizados relevantes para series 
financeiras. 

 
Com o objetivo de medir a volatilidade de uma série de maneira que estes fatos 

estilizados sejam capturados, o estimador de volatilidade realizada (VR) foi proposto em 
Andersen e Bollerslev (1998) e é usado para gerar estimativas da volatilidade de uma 
serie, fazendo assim com que a volatilidade que era puramente latente se torne uma 
variável observável. Formalmente, o estimador é obtido a partir da seguinte equação. 

 

𝑉𝑅 = 𝑟² ,  (18) 

 
Em que 𝑟² são os retornos quadráticos de uma serie qualquer, 𝑡 é o contador para 

a frequência original, 𝑖 é um contador que varia de 1 até 𝑀, este sendo o número total de 
retornos de alta frequência. Neste trabalho aplicamos o estimador em retornos quadráticos 
diários. A somatória dos retornos quadráticos diários representa a volatilidade realizada 
no mês.  

 
Em Andersen e Bollerslev (1998) os autores provam que a volatilidade realizada 

é uma estimativa consistente da variância integrada. Essa consistência é mantida tanto 
para uma VR estimada a partir de retornos diários quanto uma estimada a partir de 
retornos intraday, porém as estimativas baseadas em retornos intraday são mais eficientes 
em sua estimação (MCALEER; MEDEIROS, 2008). 

 

3. Revisão Empírica 
 
 Nesta seção, busca-se identificar trabalhos recentes cujo objetivo está alinhado 
com o objetivo deste trabalho. Este levantamento de trabalhos científicos possibilita 
comparar resultados entre estudos e identificar inovações teóricas e empíricas no campo 
de estudo. 
 

3.1. Revisão Internacional 
 
 Para realizar a revisão empírica de maneira sistemática, utilizou-se a base “Web 
of Science” para a revisão de artigos internacionais. O termo “Testing Uncovered Interest 
Parity” foi utilizado na busca de artigos, levantando todos os artigos entre o período de 
2012 a 2017. A tabela seguinte apresenta o número de artigos relevantes encontrados por 
ano. 
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Tabela 1 – Número de Artigos Internacionais Levantados 

Ano Número de Artigos 
2017 1 
2016 12 
2015 1 
2014 6 
2013 5 
2012 9 
Total 34 

 
 A partir deste grupo inicial de artigos levantados, realizou-se um processo de filtro 
para manter somente artigos cujo objetivo era equivalente ao deste estudo, eliminando 
artigos que saíram fora do escopo esperado. 
 

Tabela 2 – Processo e Filtragem de Trabalhos Científicos 

Número total de Trabalhos Científicos 34 
Artigos em que a condição de paridade descoberta é auxiliar ao objetivo principal 4 
Artigos teóricos 1 
Fora do Escopo 21 
Relevantes  8 
Artigos Seminais 1 
Total de Trabalhos Analisados 9 

 
 Os oito artigos selecionados têm objetivo alinhado com o objetivo deste estudo, a 
estes artigos selecionados pela metodologia de busca um artigo cientifico que está fora 
do intervalo de cinco anos é adicionado devido a sua alta relevância no campo de estudo. 
Os nove artigos apresentam uma variedade de métodos quantitativos para testar a 
condição de paridade descoberta. Na tabela as seguir são apresentados os artigos 
selecionados, o par ou grupo de países testados, a metodologia utilizada pelos mesmos, 
se estes testaram uma relação de longo prazo por meio de cointegração e o resultado 
obtido. 

Tabela 3 – Estudos Empíricos Internacionais 

Artigo Par ou Grupo de 
Países 

Modelo Cointegração 
A Paridade 

Descoberta é 
corroborada? 

(ŝIVKOV et al., 2016) 

Croácia 

CGARCH-M Não 

Não 
República Tcheca Não 

Hungria Não 
Polônia Não 

Romênia Não 
Rússia Não 
Servia Não 

(GEORGOUTSOS; 
KOURETAS, 2016) 

USA- UK VAR 
Cointegrado 

Sim Não 
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Artigo Par ou Grupo de 
Países 

Modelo Cointegração 
A Paridade 

Descoberta é 
corroborada? 

(CZUDAJ; PRÜSER, 2015) USA-Alemanha VAR 
Cointegrado 

Sim Sim 

(CHANG; SU, 2014) 

Hong Kong-China 

Non Linear 
Threshold Unit 

Root Tests 
Não 

Sim 
Indonésia - China Sim 

Japão - China Sim 
Coreia do Sul - 

China Sim 

Malásia - China Não 
Filipinas - China Não 

Singapura - China Sim 
Tailândia - China Não 

(NUSAIR, 2013) 

Indonésia - USA 

VAR 
Cointegrado Sim 

Sim 
Japão - USA Sim 

Coreia do Sul - USA Sim 

Malásia - USA Sim 
Filipinas - USA Não 

Singapura - USA Não 
Tailândia - USA Sim 

Indonésia - Japão Sim 
Coreia do Sul - 

Japão Sim 

Malásia - Japão Sim 
Filipinas - Japão Não 

Singapura - Japão Sim 

Tailândia - Japão Não 

(BYRNE; NAGAYASU, 
2012) 

Mercados 
Emergente 
Europeus 

Dados em 
Painel 

Não Sim 

(LILY et al., 2012) 

Malásia - UK ARDL 
(Autoregressive 
Distributed Lag) 

Sim 

Não 
Malásia - Japão Não 

Malásia - Singapura Não 

(WAGNER, 2012) 

USA- UK 

Regressão de 
Fama com 

variáveis de 
Risco 

Não 

Sim 
USA- Canada Sim 
USA - Suíça Sim 
USA - Japão Sim 

USA - Dinamarca Sim 
USA -Alemanha Sim 

(JUSELIUS; 
MACDONALD, 2004) USA- Japão VAR 

Cointegrado Sim Não 

 
 Observa-se que a validade da condição descoberta de juros é um tópico bem 
pesquisado internacionalmente e não há um consenso se a condição é válida ou não. 
Nestes nove trabalhos a condição é testada 41 vezes, destas 19 não corroboram sua 
validade, uma proporção de 46.34%. 
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3.2. Revisão Nacional 
 

Enquanto que na arena internacional há uma grande quantidade de trabalhos 
científicos testando a condição de paridade descoberta de juros, no âmbito brasileiro 
temos uma falta de trabalhos no tema. A mesma metodologia utilizada para a revisão 
internacional foi adotada para a revisão nacional, porém utilizou-se o “Google Scholar”. 
Durante o período de 2017 a 2012, apenas dois trabalhos foram encontrados que lidam 
com o assunto de maneira empírica. Para complementar a revisão um artigo de 2001 foi 
adicionado a revisão. A tabela seguinte apresenta os trabalhos científicos selecionados, o 
par ou grupo de países testados, a metodologia utilizada pelos mesmos, se estes testaram 
uma relação de longo prazo por meio de cointegração e o resultado obtido. 

 
Tabela 4 – Estudos Empíricos Nacionais 

Artigo 
Par ou 

Grupo de 
Países 

Modelo Cointegração 
A Paridade 

Descoberta é 
corroborada? 

Cieplinski (2015) Brasil - USA GARCH Não Não 

Santos Souza e Curado (2013) Brasil - USA VAR Não Não 

Marçal, Pereira e Santos Filho (2003) Brasil - USA Var Cointegrado Sim Sim 

 

4. Modelagem 
  
Nas seções seguintes, são apresentados os dados coletados para realização desta 

pesquisa, as transformações feitas sobre os dados, o modelo preliminar e os resultados 
preliminares com testes de pressupostos para autocorrelação, efeito ARCH e normalidade 
e os gráficos da correlação condicionada, variâncias condicionadas e erros padronizados. 

 

4.1. Dados Coletados 
 
Abaixo se apresenta os dados utilizados para a realização deste estudo. A 

periodicidade diária foi capturada para todos os dados, enquanto que a variável câmbio 
foi também capturada na periodicidade mensal. Utiliza-se os dados mensais para o 
modelo GARCH, enquanto que se utiliza os dados diários para gerar estimativas da 
volatilidade mensal dos dados, por meio do estimador de variância realizada. 
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- Taxa de Câmbio Comercial - R$ / US$ - Diário 

 
Figura 1- Taxa de Câmbio Comercial - R$ / US$ - Diário 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Dado Inicial: 02/01/1985 
Dado Final: 19/08/2016 
Periodicidade: Diária 

 
Serie temporal que reporta o valor da taxa de câmbio entre o real brasileiro e o 

dólar americano. Valor diário formado por meio da média de transações de venda de 
dólares intraday. 
 
- Taxa de Câmbio Comercial - R$ / US$ - Mensal 

 
Figura 2 - Taxa de Câmbio Comercial - R$ / US$ - Mensal 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Dado Inicial: Janeiro de 1953 
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Dado Final: Junho de 2016 
Periodicidade: Mensal 

 
Serie temporal que reporta o valor da taxa de câmbio entre o real brasileiro e o 

dólar americano. Valor mensal reportado baseado no valor do cambio no último dia do 
mês. 

 
 -Taxa SELIC 

 
Figura 3-- Taxa SELIC (% a.m) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Dado Inicial: 04/06/1986 
Dado Final: 20/09/2016 
Periodicidade: Diária 
Taxa: Mensal (% a.m) 

 
Serie temporal que reporta o valor da taxa básica de juros brasileira (SELIC) 

diariamente. Valor diário reportado baseado na média de todas as transações 
interbancárias do dia.  
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-Federal Funds 

 
Figura 4 - Federal Funds (% a.a.) 

Serie: Federal Funds  
Fonte: Federal Reserve 
Dado Inicial: 01/07/1954 
Dado Final: 26/09/2016 
Periodicidade: Diária 
Taxa: Anual (% a.a) 

 
Serie temporal que reporta o valor da taxa interbancária americana diariamente. 

Valor diário reportado baseado na média de todas as transações interbancárias do dia 
 

4.2. Variáveis do Modelo 
 
Nesta seção, identifica-se as variáveis, construídas a partir dos dados coletados da 

seção anterior. Essa seção se divide em duas, variáveis presentes nas equações de média 
e variáveis presentes na equação de variância do modelo MGARCH. Variáveis que 
apresentam um “L” em seu nome foram transformadas e seus valores estão apresentados 
em logarítmico neperiano. Variáveis com “D” na sua frente são variáveis diferenciadas, 
“D” representa a primeira diferença enquanto que “DD” representa a segunda diferença 
da variável. 

 

4.2.1. Variáveis na equação de média. 
 
As variáveis abaixo condicionam a média do modelo de regressão apresentado na 

seção seguinte. 
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- Segunda diferença do retorno do câmbio mensal (DDLCambio) 

 
Figura 5- Segunda diferença do retorno do câmbio mensal (DDLCambio) 

Construído a partir da série de taxa de câmbio mensal. Observa-se pelo gráfico e 
pelo teste ADF apresentado na tabela a seguir que a variável é estacionaria. 

 
Tabela 5 – Teste de Raiz Unitária para DDLCambio 

Teste ADF para DDLCambio (T=375, Constante; 5%=-2.87 1%=-3.45) 

D-lag t-adf beta Y_1 Sigma 

0 -27.92 -0.35781 0.07342 
 

- Primeira diferença do retorno da taxa SELIC (DLSELIC) 

 
Figura 6 - Primeira diferença do retorno da taxa SELIC (DLSELIC) 

 Construído a partir da series histórica da taxa mensal SELIC coletada pelo Banco 
Central do Brasil 
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Tabela 6 – Teste de Raiz Unitária para DLSELIC 
Teste ADF para DLSELIC (T=375, Constante; 5%=-2.87 1%=-3.45) 

D-lag t-adf beta Y_1 Sigma 

0 -16.02 0.18519 0.03288 
 

 
- Primeira diferença do retorno dos Federal Funds (DLFF) 

 
Figura 7 - Primeira diferença do retorno dos Federal Funds (DLFF) 

 
Serie construída a partir dos dados brutos do Federal Fund com sua taxa anual 

transformada em mensal 
Tabela 7 – Teste de Raiz Unitária para DLFF 

Teste ADF para DLFF (T=375, Constant; 5%=-2.87 1%=-3.45) 

D-lag t-adf beta Y_1 Sigma 

0 -30.78 -0.43502 0.0006217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
- Error Correcting Model (ECM) 

 
O ECM representa o vetor de cointegração entre as três variáveis explicativas. Sua 

significância no modelo indica a presença de um modelo de correção de erros entre as 
três series (cite). 

 
O ECM é construído da seguinte forma: 

𝐸𝐶𝑀 = (𝐿𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶 − 𝐿𝐹𝐹 − 𝐷𝐿𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 ) (18) 
 

Tabela 8 – Teste de Raiz Unitária para ECM 
Teste ADF para ECM (T=375, Constant; 5%=-2.87 1%=-3.45) 

D-lag t-adf beta Y_1 Sigma 

0 -17.54 0.0895 0.05269 
 

 

 
4.2.2. Variável na equação de variância  

 
As variáveis especificadas abaixo condicionam a variância do modelo de 

regressão apresentado na seção seguinte. Todos os estimadores de volatilidade realizada 
do modelo são calculados a partir de retornos diários, assim o efeito do ruído 
microestrutural é considerado nulo. Os gráficos são apresentados no nível. 
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- Volatilidade Realizada do ECM (VR_ECM) 
 

 
Figura 8- Volatilidade Realizada do ECM 

4.3. Modelagem 
 

Especifica-se um modelo MGARCH (1,1) com o seguinte sistema de equações. 
 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝜀  (20) 

ℎ = 𝜔 + 𝛾𝑉𝑅 + 𝛼(𝜀 𝜀 ) + 𝛽(ℎ ) (21) 

𝜀 = ℎ 𝑧  (22) 

 
 Em que 𝑦  é um vetor que contêm as variáveis 𝐷𝐷𝐿𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜  e 𝐷𝐿𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶 , 𝑥  é 
um vetor com as variáveis 𝐷𝐷𝐿𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 , 𝐷𝐿𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶 , 𝐷𝐿𝐹𝐹 , 𝐷𝐿𝐹𝐹 , 
𝐸𝐶𝑀 , 𝑉𝑅_𝐸𝐶𝑀 .  Na equação (21), 𝜔  é a matriz de variância e covariância não 
condicionada, VR é um vetor que contêm a medida 𝑉𝑅_𝐸𝐶𝑀 , o termo 𝜀 𝜀  
condiciona a variância modelada com os erros do modelo, enquanto que ℎ  condiciona 
a variância atual com a variância de um período anterior. 
 
 Devido ao fato estilizado consistente com series financeiras em que estas 
apresentam excesso de curtose, a distribuição T é utilizada neste modelo para fazer 
inferência e não a distribuição Gaussiana. 
 
 A variável 𝐸𝐶𝑀  é a variável de interesse no modelo, uma vez que essa é 
representativa da relação de longo prazo dada pela condição de paridade descoberta. A 
significância estatística desta variável aponta para a comprovação da paridade descoberta 
de juros entre o mercado brasileiro e americano no longo prazo. No entanto, caso esta não 
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seja estatisticamente significante em nenhuma das equações, comprova-se que a condição 
de paridade descoberta não é válida entre os mercados estudados. 
  

Como o modelo proposto é bivariado, somente uma relação de cointegração é 
possível, assim também é esperado que a variável 𝐸𝐶𝑀  seja significante em somente 
uma das equações do modelo, isso aponta como o ajuste ao equilíbrio é dado neste sistema. 
A equação em que 𝐸𝐶𝑀  for estatisticamente significante é a equação que se ajusta 
para garantir o equilíbrio entre as series. 
 

4.3.1. Resultados do Modelo 
 

A tabela a seguir apresenta os resultados da estimação do modelo 
 

Tabela 9 – Resultados para a variável dependente DDLCambio 
Equação de Média 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T P-valor 

Constante -0.0044 0.001472 -3.009 0.0028*** 
DDLCambio_1 -0.2156 0.073164 -2.947 0.0034*** 

DLSELIC_1 -0.0289 0.163360 -0.177 0.8597 
DLIFF/12 0.5593 0.662270 0.845 0.3990 

DLIFF/12_1 0.5431 0.880050 0.617 0.5376 
ECM_1 0.4697 0.123090 3.816 0.0002*** 

VR_ECM_1 -0.0003 0.000001 -29.390 0.0000*** 
Equação da Variância 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T P-valor 

Variância Não Condicionada 0.0021 0.001112 1.898 0.0586* 
Covariância Não Condicionada -0.0002 0.000243 -0.725 0.4690 

b_1 0.8144 0.027711 29.390 0.0000*** 
a_1 0.5803 0.053843 10.780 0.0000*** 

VR_ECM_1 -0.0042 0.001844 -2.296 0.0223** 
 

 
Tabela 10 – Resultados para a variável dependente DLSELIC 

Equação de Média 
Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T P-valor 

Constante 0.0000 0.000009 -0.498 0.6185 
DDLCambio_1 -0.0002 0.001718 -0.104 0.9174 

DLSELIC_1 -0.2830 0.091278 -3.100 0.0021*** 
DLIFF/12 -0.0653 0.124520 -0.524 0.6005 

DLIFF/12_1 -0.1114 0.209110 -0.533 0.5946 
ECM_1 -0.0017 0.001975 -0.852 0.3948 

VR_ECM_1 -0.0004 0.000005 -9.587 0.0000*** 
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Equação da Variância 
Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T P-valor 

Variância Não Condicionada 0.0004 0.000170 2.567 0.0107** 
Covariância Não Condicionada -0.0002 0.000243 -0.725 0.4690 

b_1 0.7916 0.021741 36.410 0.0000*** 
a_1 0.6110 0.050072 12.200 0.0000*** 

VR_ECM_1 -0.0083 0.002963 -2.805 0.0053*** 
 

Neste primeiro modelo geral, observa-se que o parâmetro de interesse ECM_1 
apresenta significância estatística na equação da variável dependente DDLCambio. 
Porém, para determinar a qualidade do modelo, primeiramente é necessário analisar os 
testes de especificação do modelo apresentados a seguir. 

 

4.3.1.1. Teste de Autocorrelação  
 

Nas tabelas a seguir apresenta-se as estatísticas do teste de Box/Pierce de 
autocorrelação feito sobre os resíduos padronizados do modelo. São apresentadas as 
estatísticas feitas com 5, 10, 20 e 50 defasagens. A hipótese nula do teste é a ausência de 
autocorrelação, enquanto que a alternativa é a presença de autocorrelação. 

 
Tabela 11 – Estatísticas Q para DDLCambio - Autocorrelação 

Quantidade de defasagens Estatística de testes p-valor 
Q(5) 0.4116 0.995003 
Q(10) 0.4594 0.999996 
Q(20) 0.9306 1.000000 
Q(50) 3.0442 1.000000 

 
Tabela 12 – Estatísticas Q para DLSELIC- Autocorrelação 

Quantidade de defasagens Estatística de testes p-valor 
Q(5) 7.2685 0.201428 
Q(10) 14.1049 0.168262 
Q(20) 28.0551 0.108101 
Q(50) 51.2632 0.423924 

 
 Baseado nos testes de autocorrelação estimados, é possível ver que o efeito 

da autocorrelação foi controlado em ambas as series. 
 

4.3.1.2. Teste ARCH 
 
Nas tabelas a seguir apresenta-se as estatísticas do teste de Box/Pierce de efeito 

ARCH feito sobre os resíduos padronizados quadráticos do modelo. São apresentadas as 
estatísticas feitas com 5, 10, 20 e 50 defasagens. A hipótese nula do teste é a ausência de 
efeito ARCH, enquanto que a alternativa é a presença de efeito ARCH. 
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Tabela 13 – Estatísticas Q para DDLCambio - ARCH 
Quantidade de defasagens Estatística de testes p-valor 

Q(5) 0.0293 0.999992 
Q(10) 0.0616 1.000000 
Q(20) 0.1272 1.000000 
Q(50) 0.3449 1.000000 

 
Tabela 14 – Estatísticas Q para DLSELIC - ARCH 

Quantidade de defasagens Estatística de testes p-valor 
Q(5) 0.0987 0.999843 
Q(10) 1.6945 0.998191 
Q(20) 2.9704 0.999996 
Q(50) 5.2897 1.000000 

 
Baseado nos testes de efeito ARCH estimados, é possível ver que o efeito ARCH 

nas séries DDLCambio e DLSELIC foram controlados. 
 

4.3.1.3. Teste de Normalidade 
 
A normalidade dos resíduos implica que o modelo é muito bem especificado, 

porém a normalidade dos resíduos não é uma condição necessária para garantir a 
consistência e eficiência do modelo. Nos testes a seguir, a hipótese nula implica a 
presença de normalidade, enquanto que a alternativa implica ausência. 

 
Tabela 15 – Testes de Normalidade para DDLCambio 
Teste Estatística Teste T p-valor 

Assimetria 12.70 98.77 0.0000 
Excesso de Curtose 237.62 926.64 0.0000 

Teste de Normalidade de Jarque-Bera 856630.00 .NaN 0.0000 
 

Tabela 16 – Testes de Normalidade para DLSELIC 
Teste Estatística Teste T p-valor 

Assimetria 2.69 20.92 0.0000 
Excesso de Curtose 37.10 144.67 0.0000 

Teste de Normalidade de Jarque-Bera 21079.00 .NaN 0.0000 
 
Baseado nos testes de normalidade, observa-se que os resíduos de nenhum dos 

dois modelos apresentam normalidade. 
 
 

4.3.1.4. Teste de Exogeneidade Fraca 
 
 O teste de exogeneidade fraca por adição de variável especificado em Urbain 

(1993) é aplicado. O teste tem como objetivo determinar se existe a condição de 
exogeneidade fraca entre as duas variáveis modeladas, caso isso se comprove, é possível 
realizar uma simplificação do sistema multivariado, eliminando uma das equações e 
gerando um modelo mais parcimonioso. O teste consiste em estimar o modelo 
multivariado e usar os resíduos da equação que se espera ser fracamente exógena em um 
modelo univariado com a mesma especificação que o modelo multivariado com a adição 
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dos resíduos. Se os resíduos forem estatisticamente significantes no modelo, a variável 
dependente cujos resíduos foram adicionados não é fracamente exógena em relação a 
outra variável dependente do modelo, assim o modelo multivariado deve ser mantido. 
Caso os resíduos não sejam estatisticamente significantes, a variável dependente é 
fracamente exógena e pode ser removida, assim simplificando o modelo. 

 
Neste estudo, busca-se testar a relevância da variável dependente DLSELIC no 

modelo proposto. Assim estima-se um GARCH (1,1) univariado com variáveis 
dependentes 𝐷𝐷𝐿𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 e variáveis independentes 𝐷𝐷𝐿𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 , 𝐷𝐿𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶 , 
𝐷𝐿𝐹𝐹 , 𝐷𝐿𝐹𝐹 , 𝐸𝐶𝑀 , 𝑉𝑅_𝐸𝐶𝑀 , 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜_𝐷𝐿𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶  na equação da média. 
Na equação da variância tem-se 𝑉𝑅_𝐸𝐶𝑀 . Os resultados do modelo são apresentados 
na tabela seguinte. 

 
 Tabela 17 – Resultados do Teste de Exogeneidade Fraca 

Equação da Média 
Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T P-valor 

Constante -0.00434 0.001746 -2.488 0.0133** 
DDLCambio_1 -0.20755 0.073949 -2.807 0.0053*** 

DLSELIC_1 -0.12867 0.104230 -1.234 0.2179 
DLIFF 0.20976 0.742390 0.283 0.7777 

DLIFF_1 -0.04456 0.865490 -0.051 0.9590 
ECM_1 0.48491 0.111790 4.338 0.0000*** 

VR_ECM_1 -0.00033 0.000001 -8.083 0.0000*** 
Residuo_DLSELIC 1.00712 0.094215 10.690 0.0000*** 

Equação da Variância 
Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T P-valor 

Variancia Não Condicional 0.00188 0.001159 1.623 0.1054 
b_1 0.79281 0.049556 16.000 0.0000*** 
a_1 0.60946 0.081033 7.521 0.0000*** 

VR_ECM_1 -0.00551 0.004282 -1.286 0.1994 
 

Por meio dos resultados do modelo, observa-se que os resíduos da equação DLSELIC 
são significantes, assim entende-se que DLSELIC não é fracamente exógena em relação 
a DDLCambio. Estes resultados vão contra os resultados obtidos pelo modelo marginal, 
porém a especificação do modelo marginal é problemática, enquanto que a especificação 
do modelo utilizado no teste de exogeneidade fraca passou por todos os testes, assim opta-
se por manter o modelo MGARCH. 
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4.3.1.5. Correlação Condicional 
 

O gráfico abaixo apresenta a correlação condicional entre as duas series estimadas, 
DDLCambio e DLSELIC 

 
Figura 9 - Correlação Condicional do Modelo 

 
4.3.1.6. Variâncias Condicionais 

O gráfico abaixo apresenta a variância condicional estimada para ambas as series.
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Figura 10 - Variancias Condicionais do Modelo 

4.3.1.7. Resíduos Padronizados 
 

O gráfico apresenta os erros padronizados  para as series DDLCambio e DLSELIC  

 
Figura 11 - Resíduos Padronizados do Modelo 

5. Conclusão  
 

O objetivo deste estudo é testar a condição de paridade de juros descoberta entre 
o mercado brasileiro e americano. A corroboração desta condição econômica aponta para 
uma eficiência entre ambos os mercados, indicando uma forte integração entre estes e a 
inabilidade dos investidores de fazerem arbitragem entre mercados. 

 
A literatura empírica aponta que a corroboração ou não da paridade descoberta de 

juros é ainda muito controversa. Uma extensa literatura existe sobre as falhas em 
corroborar a paridade descoberta, exemplificada em trabalhos como (JUSELIUS; 
MACDONALD, 2004), (LILY et al., 2012) e (ŝIVKOV et al., 2016). Porém, existem 
exemplos de sucessos na corroboração da teoria com em Marçal, Pereira e Santos Filho 
(2003),  (WAGNER, 2012) e (NUSAIR, 2013) 

 
Neste trabalho, com base nos resultados do modelo, observa-se que o 𝐸𝐶𝑀  é 

estatisticamente significante na equação do câmbio brasileiro, isso demonstra que a 
relação de longo prazo entre as variáveis que compreendem a paridade descoberta de 
juros tem uma relação de equilíbrio de longo prazo, mas também mostra que um 
desequilíbrio nesta relação causa uma correção no longo prazo por parte da taxa de 
câmbio.  
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