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RESUMO 

O Mercado Financeiro como um todo, e mais especificamente o Mercado 

Cambial, são organismos dinâmicos e altamente sensíveis às notícias, 

indicadores, dados e afins. Estes fatores propiciam variações nos níveis de seus 

respectivos mercados, ou seja, a volatilidade está diretamente ligada às 

constantes mudanças nos preços.    

A fim de entender o fenômeno da atratividade dos contratos derivativos, o 

presente trabalho visa analisar, através do modelo de Vetores Auto Regressivos, 

fatores potencialmente relacionados à demanda por contratos de Opções e Dólar 

Futuro, num comparativo com variáveis de indicadores mensalmente 

disponibilizados, numa série histórica de Outubro de 2001 a Julho de 2022.  

Palavras-chave: Derivativos Cambiais; Demanda; Volatilidade; Vetores Auto 

Regressivos. 

 

  



    
 

ABSTRACT 

The Financial Market as a whole, and specifically the Foreign Exchange 

Market, are dynamic organisms and highly sensitive to news, indicators, data and 

etc. These factors provide variations in the levels of their respective markets, and 

volatility is directly linked to constant changes in prices. 

In order to understand the phenomenon of the attractiveness of derivative 

contracts, this project aims to analyze, through the Auto-Regressive Vector 

model, factors potentially related to the demand for Options and Future Dollar 

contracts, in a comparison with variables of indicators available monthly, in a 

historical series period from October 2001 to July 2022. 

Key-Words: Currency Derivatives; Demand; Volatility; Auto-Regressive Vector. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os contratos derivativos são instrumentos financeiros que representam 

um determinado ativo, onde seus preços derivam do mercado dos ativos 

subjacentes, como por exemplo taxas de juros, ações, índices, commodities ou 

uma determinada moeda (ASSAF NETO, 2014). Em outras palavras, esta 

ferramenta permite que sejam feitas as negociações de contratos derivados de 

ativos, precificados futuramente, mas referenciados através das condições 

atuais do mercado em que estão inseridos.  

Frente à presença das imperfeições do Mercado, a teoria de Finanças 

sugere que a administração dos riscos através das ferramentas de contratos 

derivativos pode agregar benefícios para as companhias que as adotam, visto 

seu objetivo em reduzir os custos de estresse financeiro e a assimetria de 

informação, além de promover estabilização dos fluxos de caixa e afins (Smith & 

Stulz, 1985; Froot, Scharfstein & Stein, 1993, e outros). De acordo com Assaf 

Neto (2014, p. 561):  

“Os mercados futuros e de opções propiciam aos investidores 

uma tomada de decisão mais técnica, melhorando o entendimento 

do mercado com relação ao desempenho das alternativas de 

investimentos em condições de risco.” 

Diversas produções científicas se dedicam a verificar os determinantes do 

uso de contratos derivativos, como Géczy, Minton & Schrand (1997), Allayannis 

& Ofek (2001), Bartram, Brown & Fehle (2009). No entanto, as evidências ainda 

mostram-se inconclusivas acerca de quais dessas imperfeições do mercado 

interferem na utilização da ferramenta. Dessa forma, surge o questionamento de 

quais fatores de fato afetam a procura por contratos derivativos.   

Visto a importância do tema, mostra-se também relevante o processo de 

identificação de determinados padrões na demanda pelo produto, dado que esta 

informação seria de grande aproveitamento dos agentes do Mercado Financeiro, 

tanto vendedores (Bancos, Corretoras e afins), quanto compradores 

(Investidores, Empresas expostas às variações, etc), uma vez que as 

negociações dependem da presença de ambas as partes. Além disso, o presente 

trabalho é justificado pela crescente busca por derivativos, iniciado pelo grande 
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cenário de volatilidade e o aumento significativo de transações financeiras, por 

vezes em valores superiores ao PIB mundial (BELTRAN, 2021).  

Neste trabalho, será investigada a demanda por dois tipos de derivativos 

cambiais, sendo o de Dólar Futuro e o de Opções de Dólar, através de dados da 

quantidade de contratos fechados mensalmente na Bolsa de Valores do Brasil, 

acompanhados de indicadores como a cotação de câmbio do Dólar, Taxa Básica 

de Juros, CDS Brasil, Produto Interno Bruto nacional, e indicadores ligados ao 

Comércio Exterior, como as importações e exportações brasileiras. Dessa forma, 

espera-se identificar se há alguma relação nas mudanças do mercado e dos 

indicadores com a procura por derivativos, e, em caso positivo, quais seriam os 

fatores de maior influência ou correlação. O modelo selecionado para as análises 

quantitativas será o de Vetores Auto Regressivos, numa série histórica de 250 

observações periodicamente mensais, entre Outubro de 2001 e Julho de 2022.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. Contextualização Histórica   

Na atual literatura, não há um consenso sobre a origem exata do 

surgimento do mercado de derivativos, havendo aceitação de algumas correntes 

cientificas (SILVA NETO, 1999). Uma delas defende que o surgimento dos 

derivativos ocorreu juntamente ao desenvolvimento das negociações das 

commodities básicas, no Japão feudal do século XVII. Essa prática que se 

assemelha ao que hoje conhecemos como contratos derivativos a termo, tinha a 

finalidade de proteger os valores até então utilizados no plantio de arroz, caso 

os preços do mesmo sofressem oscilações até o momento da colheita. Em 

contrapartida, os comerciantes, que também sofriam com as oscilações, 

antecipavam suas necessidades de compra, o que permitiu que ambas as partes 

mitigassem as incertezas através de recibos. Em pouco tempo, estes recibos de 

armazenagem passaram a ter valor de comercialização como moeda corrente 

no mercado em Dojima (BM&F, 2007). 

Cerca de três séculos depois, a busca de oportunidades, maior 

previsibilidade e proteção frente às grandes variações dos mercados de câmbio 

e juros é marcada historicamente com ênfase ao fim dos acordos de Bretton 

Woods, originando e expandindo os mercados de derivativos financeiros. O 

crescente cenário de volatilidade trouxe o advento das ferramentas de 

derivativos, causando profundas mudanças no comportamento dos agentes 

presentes nos mercados, que cada vez mais precisavam cobrir seus riscos 

financeiros ao transferi-los entre si. Em período anterior a este, já era possível 

realizar operações de hedge, mas, no ponto de vista macroeconômico, a 

negociação dessa ferramenta se difundiu em escalas significativas a partir da 

criação dos mercados derivativos, pois expandiu a gama de opção de ativos, 

aumentou a quantidade de agentes envolvidos, e flexibilizou as condições dos 

contratos. Concomitantemente a isso, tal prática passou a ser feita não somente 

em caráter de proteção, mas também especulativo (FARHI, 1999).  

No Brasil, as bolsas de mercadorias tiveram origem em 1917, com a Bolsa 

de Mercadorias de São Paulo (BMSP), mas as negociações de derivativos de 

ações iniciaram somente em meados dos anos 70, embora a sua 
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regulamentação tenha sido estabelecida apenas na década seguinte, em 1982, 

na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Alguns anos depois, em 1986, 

foi inaugurada a BM&F, bolsa onde temos atualmente as negociações de futuros 

de commodities. As operações de derivativos cambiais ocorrem atualmente na 

CETIP, que, juntamente a BM&F, formam a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, fusão 

esta que foi iniciada em 2017. 

 

2.2. Finalidades do Uso de Derivativos 

Conforme mencionado na seção introdutória deste trabalho, os 

instrumentos financeiros derivativos são largamente utilizados no mercado 

cambial, e diversas são as finalidades de sua utilização, onde os agentes podem 

atuar com arbitragem, especulação ou hedge. 

 

2.2.1. Arbitragem 

As operações de arbitragem possuem como principal objetivo o 

aproveitamento das diferenças nos preços de um determinado instrumento, mas 

que é negociado em mercados distintos (o à vista e o futuro, por exemplo). Há 

também o cenário onde este aproveitamento é feito da negociação de 

instrumentos distintos. Resumidamente, a arbitragem é o resultado dessa 

diferença.  

De acordo com Farhi (1999, p. 107):  

“[...] as operações de arbitragem são compostas de duas pontas 

opostas, seja no mesmo ativo com temporalidade diferente (cash 

and carry), ou em praças diferentes, envolvendo derivativos 

diferentes.” 

Especificamente no cenário cambial, a arbitragem possui a finalidade de 

equilibrar os preços da taxa de câmbio e a futura, fazendo jus a equação da 

paridade coberta de juros. Segundo Rossi (2014, p. 87), uma operação de 

arbitragem consiste no mecanismo de ajuste da paridade coberta da taxa de 

juros (CIP). A CIP apresenta a seguinte relação: 
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𝒆𝒇 =  𝒆𝒔 (𝟏 + 𝒊𝒅) / (𝟏 + 𝒊∗) 

Onde as variáveis envolvidas no período presente da operação são a taxa 

de câmbio spot (𝑒𝑠), a taxa cambial no mercado futuro (𝑒𝑓), e as taxas de juros 

internacional e doméstica (𝑖∗ e 𝑖𝑑, respectivamente). 

Essa arbitragem tende a equilibrar os preços da taxa de câmbio à vista e 

futura, e fazer valer a equação da paridade coberta de juros. (ROSSI, 2014, p. 

88).  

 

2.2.2. Especulação 

A prática de especulação no mercado de derivativos consiste em assumir 

o risco das operações, realizando negociações dos contratos futuros com a 

finalidade principal de adquirir o benefício do ganho financeiro através do 

diferencial entre a compra e a venda, decorrentes das variações do mercado.  

 Para Keynes (1936), a especulação é caracterizada como “a atividade de 

antecipar a psicologia do mercado”. Esta clássica colocação dá ênfase na 

atuação fundamentada nas expectativas de alterações nos níveis de preços 

como um elemento inerente à especulação. 

Diferente da operação visando o hedge, o agente especulador não possui 

nenhuma negociação no mercado físico ou operação na posição oposta que de 

fato necessite de proteção, tampouco possui interesse específico pelo ativo-

objeto do contrato (BM&F, 2007, p. 16). Em adicional, mostra-se válido ressaltar 

que a presença do especulador é fundamental no aumento da liquidez nos 

mercados futuros (ASSAF NETO, 2014).  

 

2.2.3. Hedge 

As operações de derivativos com o propósito de cobertura de riscos 

consistem e assumir, num período futuro, uma posição oposta à qual está 

disposto no mercado à vista (FARHI, 1999). Essa motivação, de acordo com 

ROSSI (2014, p. 87): 
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“[...] é típica de agentes que atuam no comércio internacional, de 

bancos e de empresas financeiras com investimentos no exterior. 

Para esse agente, a operação de derivativos tem caráter 

compensatório, a medida em que seu resultado cobre perdas ou 

compensa ganhos de atividades no mercado à vista (rendas a 

pagar/receber, investimentos, exportação, importação etc.).”  

 Resumidamente, o objetivo do agende hedger do mercado é proteger-se 

contra a oscilação dos preços aos quais estão expostos. A principal finalidade 

não consiste em realizar ganhos financeiros, mas sim garantir o nível de preço 

de um determinado ativo, a fim de eliminar o risco adverso das mudanças dos 

mercados, como uma espécie de seguro. 

 

2.3. Tipos de Mercados Derivativos  

 No Mercado de Derivativos, os principais instrumentos são separados em 

quatro grandes grupos, sendo eles: Mercado a Termo, Futuro, de Opções e por 

fim, o de Swaps.   

 

 2.3.1. Mercado a Termo  

 O mercado a termo é configurado como um contrato em que ambas as 

partes comprometem-se a comprar e vender um ativo físico ou financeiro a 

condições previamente estabelecidas, como quantidade, preço, data de 

vencimento e características afins. Estes contratos podem ser negociados via 

balcão ou bolsa de valores (BM&F, 2007).  

 De acordo com Assaf Neto (2014), os contratos a termo possuem 

características não padronizadas pela bolsa de valores, pois é firmado como um 

contrato particular. Em adicional, este mercado não possui ajustes periódicos 

baseados nas marcações do mercado, tendo em vista que a liquidação final do 

ativo é dada física ou financeiramente apenas na data estabelecida 

contratualmente. 

 Galvão (2017) pontua positivamente a simplicidade dos contratos a termo, 

no entanto, observa também fatores como o risco de crédito, ausência de 
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padrões de qualidade nas entregas físicas, baixa liquidez e impossibilidade de 

transferência nas posições.  

 

 2.3.2. Mercado Futuro 

O mercado futuro pode ser compreendido como a evolução do mercado 

a termo (BM&F, 2007). Em essência, os mecanismos de ambos os contratos se 

assemelham, no entanto, há diferenças intrínsecas em ambos os mercados, 

como a negociação padronizada e exclusiva via bolsa de valores, a presença de 

ajustes periódicos, a liquidação financeira e a possibilidade de a mesma ser 

realizada antecipadamente. De acordo com Assaf Neto (2014), estes fatores 

propiciam dinamicidade a este mercado, viabilizando a transferência dos 

contratos entre os agentes do mercado, e consequentemente aumentando a 

liquidez nas negociações.  

Com relação aos preços, as bolsas normalmente realizam diariamente a 

fixação de limites de alta e de baixa, permitindo negociações somente dentro 

deste intervalo. Em adicional, a formação do preço futuro é dada pela seguinte 

expressão:  

𝐹𝑉𝑡 = 𝑃𝑉𝑡  ×  (1 + 𝐾)𝑛 + 𝐶𝐶 × 𝑛 

Em que: 

• 𝐹𝑉𝑡 representa o preço no mercado futuro num dado momento; 

• 𝑃𝑉𝑡 é o preço no mercado à vista neste mesmo momento; 

• 𝐾 é a taxa diária de juros; 

• 𝑛 quantidade de dias corridos até o vencimento do contrato futuro; 

e 

• 𝐶𝐶 representa o custo de carregamento. 

Abaixo, resumo esquemático com os fatores diferentes entre os mercados 

mencionados: 

 

 



20 
 

Tabela 1 – Principais diferenças entre os Mercados Futuro e a Termo.  

 

                             Fonte: Alexandre Assaf Neto, 2014, página 562. 

 

2.3.3. Mercado de Opções 

 O principal ponto que difere o mercado de Opções e o mercado Futuro, é 

o caráter de não-obrigatoriedade da efetivação do negócio (ASSF NETO, 2014). 

Neste mercado, o titular de uma opção, mediante ao pagamento de um prêmio, 

possui o direito de realizar a compra (Call) ou venda (Put) do derivativo a um 

preço previamente estabelecido em uma data futura. Este direito pode ser 

exercido caso as condições econômicas estejam favoráveis ao detentor da 

opção, e, em caso oposto, este direito não é efetuado e a operação é realizada 

nas condições atuais do mercado, com a observação da perda do prêmio pago. 

Por outro lado, o lançador da opção (agente que recebe o pagamento do prêmio) 

possui a obrigatoriedade de realizar a operação, em caso de o titular do contrato 

opte por tal.  

 Quanto ao exercício das opções, existem basicamente dois tipos de 

contrato: Opção Americana e Opção Europeia. Na primeira, o titular pode exercer 

seu direito de realizar a operação a qualquer momento até o vencimento da 

operação, enquanto que na modalidade Europeia, é permitida a execução 

apenas na data de vencimento determinada no contrato (ASSAF NETO, 2014).  
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2.3.4. Mercado de Swap 

 As operações do mercado de swap promovem a troca entre os 

investidores ativos e passivos, das obrigações e compromissos financeiros 

atreladas a um determinado índice, visando a troca de fluxos de caixa.  

Os contratos negociados atualmente dentro da bolsa de valores brasileira 

são divididos em quatro categorias: índices de ações, índices de inflação, taxas 

de juros e taxas de câmbio (BM&F, 2017).  

 

2.4. Motivadores da Variação Cambial 

Diversos são os fatores capazes de determinar o valor da moeda nacional 

frente as moedas de outros países. De acordo com Fortuna (2015), dentro do 

mercado de câmbio, as moedas estrangeiras são tidas como mercadoria, e 

consequentemente estão sujeitas a variações de acordo com as forças de oferta 

e procura.  

Segundo Assaf Neto (2014): 

“O preço futuro representa a cotação de um determinado ativo em 

uma data futura. Este preço é formado a partir das expectativas 

que os agentes do mercado possuem, no momento atual, com 

relação ao comportamento futuro dos negócios.” 

A variação cambial representa a intensidade e a flutuação dos preços das 

moedas num dado espaço de período. A volatilidade também está relacionada 

ao grau de incerteza sobre o comportamento futuro de um ativo (ASSAF NETO, 

2014). De acordo com Braga (2018), os principais fatores que pressionam a 

ocorrência de volatilidade são problemas políticos, econômicos e sociais, 

divulgação de indicadores macroeconômicos como o PIB, taxas de juros e 

inflação e afins.    

Considerando as menções acima, mostra-se válido pontuar e 

compreender os influenciadores macroeconômicos das variações nos preços do 

mercado cambial, que posteriormente, neste trabalho, também serão 

comparados às demandas no mercado de derivativos.  
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  2.4.1. Produto Interno Bruto  

 O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um 

país, dentro de um determinado período (IBGE, 2021). É o resultado da seguinte 

fórmula: 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝐸𝐿 

Onde: 

• 𝐶 é o consumo; 

• 𝐼 representa o investimento privado; 

• 𝐺 representa os gastos governamentais; e 

• 𝐸𝐿 é o saldo líquido das exportações. 

De acordo com Assaf Neto (2014), a avaliação da atividade de uma 

economia é feita por meio de variáveis macroeconômicas, sendo identificadas 

principalmente na renda, no produto, e nos gastos da mesma. Ainda de acordo 

com o autor, um crescimento no produto interno de um país representa melhorias 

em sua capacidade produtiva, e consequentemente, na valorização de sua 

moeda local, e, em contrapartida, a queda nesse indicador pode representar 

queda na cotação. 

 

2.4.2. Balança Comercial 

Para Rossetti (2016), balanço de pagamentos é o levantamento, por meio 

de técnicas contábeis, de todas as transações econômicas realizadas por um 

país em um determinado espaço de tempo, entre os agentes econômicos 

residentes no país e os não residentes.  

Quando há maior volume de saídas financeiras do que entradas, ocorre o 

déficit na balança comercial. Este fenômeno, quando repetido, promove o 

afastamento do investimento externo, pois sugere que o país em questão está 

elevando suas dívidas e pode haver dificuldade no pagamento das mesmas. Por 

outro lado, quando há superávit na balança comercial, conjuntamente ocorre a 

elevação das reservas internacionais, decorrentes do aumento nas vendas de 

produtos e serviços locais. Um desequilíbrio na balança de pagamentos provoca, 
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consequentemente, desequilíbrio nas taxas de câmbio e inflação (OLIVEIRA, 

2010).  

 

2.4.3. Taxa Básica de Juros 

A taxa básica de juros é o principal instrumento de política monetária para 

controlar a inflação, influenciando todas as demais taxas de juros praticadas no 

mercado, como juros de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). 

Segundo Gitman (2010), diversos fatores políticos e econômicos causam 

oscilações nas taxas de câmbio, mas o principal fator é a diferença na taxa de 

inflação entre dois países, onde o país com a maior inflação tenderá a possuir a 

moeda mais desvalorizada. Neste ponto, Securato (2015) pontua que há uma 

série de mecanismos de transmissão da política monetária, instrumentos que 

conduzem a taxa de juros a ser adotada na política econômica do país. Essas 

mudanças na taxa básica de juros refletem em diversos aspectos na economia, 

como o consumo das famílias e empresas, expectativas de mercado, preço dos 

ativos e afins. Quanto a interferências específicas no cenário de câmbio, o Banco 

Central do Brasil (2018) pontua:  

“Quando a taxa de juros sobe, a moeda doméstica tende a 

se valorizar, diminuindo o nível de preços dos bens 

comercializáveis internacionalmente quando expressos em 

moeda nacional. A taxa de câmbio afeta a inflação por dois 

mecanismos. O primeiro é a diminuição dos preços de bens 

de consumo importados e de insumos utilizados na 

produção dos bens. O segundo efeito ocorre por meio da 

demanda agregada, onde o dólar desincentiva as 

exportações e estimula as importações [...]” 

 

 2.4.4. Credit Default Swap 

 O CDS é um título derivativo do mercado financeiro que funciona como 

uma espécie de seguro, objetivando prevenir e proteger os riscos nas carteiras 
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de crédito. Este processo é realizado através da emissão de um título por parte 

das seguradoras, que então passam a assumir a garantia do valor investido em 

casos de inadimplência. A precificação do título é realizada em pontos, que, 

quanto maiores, expressam a elevação do risco de default (WARREN, 2020). 

Embora existam outras metodologias e indicadores de risco-país, este título 

é amplamente utilizado da economia, especialmente como termômetro aos 

investimentos internacionais e a inserção de capital estrangeiro no país, pois o 

preço do CDS possui relação direta com a capacidade de um país pagar suas 

dívidas (WARREN, 2020). 
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3. METODOLOGIA E RESULTADOS 

O presente estudo visa verificar a relação entre a demanda por contratos 

futuros e algumas variáveis associadas às mudanças do Mercado Cambial, que, 

consequentemente, causam oscilações nos preços. O modelo econométrico a 

ser utilizado para as análises é o de Vetores Auto Regressivos (VAR), e o 

conjunto de informações foi obtido através de dados oficiais da Brasil, Bolsa 

Balcão – B3, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, e terminal 

Bloomberg. A periodicidade dos 250 dados é mensal, numa série histórica entre 

Outubro de 2001 e Julho de 2022. 

 

Tabela 2 – Resumo Descritivo das Variáveis Utilizadas no Modelo VAR 

Variável Descrição da Variável  Fonte 

Nro_Dol_Fut Número de negócios de Dólar Futuro realizados ao mês. B3 

Nro_Opcao Número de negócios de Opções de dólar realizados ao mês. B3 

Spot_Medio Média mensal da cotação do câmbio Spot.  Bloomberg 

Dif_Spot 

Diferencial entre a cotação mínima e máxima do câmbio 

Spot ao mês. Bloomberg 

PIB_Br Produto Interno Bruto do Brasil ao mês, em milhões de R$. Ipea 

CDS_Br Média mensal da cotação do índice CDS Brasil. Bloomberg 

Balanca_com 

Saldo mensal da balança comercial brasileira, em milhões 

de U$. Ipea 

Juros_BR Média mensal da taxa básica de juros do Brasil. Bloomberg 

Juros_EUA Média mensal da taxa básica de juros dos Estados Unidos. Bloomberg 

Fonte: A autora. 

 

Abaixo, com relação às estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no 

estudo, é possível observar que, no período da amostra, a demanda média por 

contratos futuros de Dólar é de 404.879 ao mês, enquanto a mediana representa 

a procura de 334.972 contratos. A maior busca pelo produto derivativo foi o 

acumulado de 1.182.709 negócios em um único mês, e o menor registro foi de 

53.921 operações feitas 
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Ainda sobre a demanda dos contratos, com relação à procura por opções, 

a média da amostra é de 1.553 e a mediana 1.417 ao mês. O maior registro de 

demanda em um período foi o fechamento de 3.709, e menor busca foi a de 244 

negócios.  

Também é possível identificar que, embora a média da cotação do Spot 

seja de R$2,93, o desvio padrão representa a variação de aproximadamente 

R$1,13 nas cotações ao mês, enquanto as variações médias do câmbio são de 

R$ 0,21. 

 

Tabela 3 – Estatísticas Descritivas das Variáveis  

Variável Média Mediana 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

Nro_Dol_Fut 404.879,58 334.972 291.302 53.921 1.182.709 

Nro_Opcao 1.553,86 1.417 709 244,00 3.709 

Spot_Medio 2,93 2,63 1,13 1,55 5,75 

Dif_Spot 0,21 0,17 0,16 0,02 0,95 

PIB_Br 391.743,83 390.577,95 190.859,45 111.477,10 846.009,60 

CDS_Br 345,97 192,90 501,40 62,16 3.790 

Balanca_Com 2,48 2,49  2,35 -4,50 10,41 

Juros_BR 11,86 11,25 5,21 2,00 26,50 

Juros_EUA 1,38 0,88 1,48 0,25 5,25 

Fonte: A autora. 

 

A tabela a seguir demonstra a matriz de correlação entre as variáveis 

estudadas. É possível identificar uma correlação significativa entre diversas 

variáveis, mas principalmente entre a demanda por contratos futuros com as 

variáveis de spot médio e o PIB do Brasil. Também é possível identificar uma 

correlação negativa, ou seja, descreve o movimento proporcionalmente oposto, 

entre a demanda por contratos e a taxa básica de juros no Brasil. 
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Tabela 4 – Matriz de Correlação das Variáveis 

 

Fonte: A autora. 

 

3.1. Vetores Auto Regressivos 

Os modelos VAR (Vetores Auto Regressivos) surgiram na década de 80, 

proposto inicialmente por Sims, que fez críticas aos modelos econométricos 

estruturais até então utilizados, em decorrência de suas limitações. Em seu 

artigo Macroeconomics and Reality, Sims propõe um modelo que considere o 

caráter auto regressivo das séries e a influência das variáveis entre elas, sendo 

mais adequado para realizar previsões.  

Dessa forma, o modelo VAR examina as relações lineares entre cada uma 

das variáveis e os seus valores defasados, considerando uma relação de 

interdependência entre as mesmas. Isso permite verificar o impacto dinâmico 

das perturbações aleatórias entre o sistema de variáveis, viabilizando as 

previsões de comportamentos futuros de séries temporais correlacionadas 

(CAIADO, 2002).   

O modelo de Sims é dado por: 

𝑌𝑡 =  𝐴1 𝑌𝑡−1 + 𝐴2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑛 𝑌𝑡−𝑛 + 𝐵𝑋𝑡 + 𝜀𝑡  

Em que: 

• 𝑌𝑡 representa o vetor da variável endógena, sendo 𝑌𝑡 − 1 o valor da 

variável no período anterior, generalizando-se 𝑌𝑡 − 𝑛 para 𝑛 

períodos anteriores; 
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• 𝑋𝑡 é o vetor de variáveis exógenas; 

• 𝐴1, 𝐴2, . . . 𝐴𝑛 são os coeficientes obtidos pela aplicação do modelo 

para variáveis endógenas; 

• 𝐵 é o coeficiente obtido pela aplicação do modelo à variável 

exógena; 

• 𝜀𝑡 é o erro aleatório ou ruído branco1 (BUSCARIOLLI & EMERICK, 

2011). 

Gujarati & Porter (2011) ressaltam pontos favoráveis à escolha do modelo 

Vetores Auto Regressivos, sendo alguns deles: 

• A dispensabilidade de distinção entre variáveis endógenas e 

exógenas, pois todas as variáveis no VAR são endógenas, o que 

simplifica o modelo. Variáveis puramente exógenas podem ser 

incluídas no modelo, a fim de considerar fatores e tendências 

sazonais; 

• As previsões resultantes do modelo VAR possuem melhor 

qualidade quando comparados a modelos de maior complexidade 

e equações simultâneas; e 

• A estimação do modelo pode ser feita através do método habitual 

dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), sendo aplicado em 

cada equação de forma separada. 

Em contrapartida, o VAR possui algumas ressalvas quanto a sua 

utilização: 

• Há certa dificuldade na escolha correta com relação ao número de 

defasagens em sua modelagem, além da perda do número de 

graus de liberdade, que são decorrentes do aumento dos 

parâmetros defasados pelas variáveis utilizadas e o número de 

defasagens escolhidas; 

• Visto que em um modelo VAR todas as variáveis devem ser 

conjuntamente estacionárias, encontra-se problemas na 

 
1 Uma sequência {𝜺𝑡} é considerada um ruído branco nas condições: em que cada valor tiver 

média zero, em que a variância seja constante, e não for correlacionado com qualquer realização da 
própria série (auto correlação igual a zero) (Bueno, 2008). 
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transformação de variáveis não estacionárias. Neste último caso, 

as variáveis devem ser transformadas adequadamente, através da 

diferença da primeira ordem; e 

• Os coeficientes do modelo podem ser considerados de difícil 

interpretação, onde algumas ferramentas auxiliam neste processo, 

como por exemplo as funções de impulso-resposta (IRF). Através 

dessa função, é possível determinar os impactos provocados pelos 

choques ou inovações em seus respectivos termos de erro em sua 

variável dependente (MATOS, 2000; GUJARATI & PORTER, 

2011). 

Em resumo, o VAR possui poucas restrições, sendo as variáveis 

econômicas tratadas como endógenas. Este dinâmico modelo apresenta as 

relações lineares entre as variáveis, seus valores defasados e todas as outras 

variáveis defasadas. 

Para Matos (2000), o VAR permite observar um padrão ou 

comportamento histórico de uma determinada variável, a fim de detectar 

relações com as demais variáveis no modelo. Em adicional, de acordo com 

Bueno (2008), o modelo possibilita verificar o retorno das variáveis a um choque 

estrutural, isto é, como ou quanto uma variação em uma das variáveis influência 

nas demais.  

 Abaixo, o modelo com erro-padrão robusto para verificar a demanda por 

contratos futuros de dólar e de opções de dólar, respectivamente: 

𝑁𝑟𝑜_𝐷𝑜𝑙_𝐹𝑢𝑡𝑡 = ∝ +𝑁𝑟𝑜_𝐷𝑜𝑙_𝐹𝑢𝑡𝑡−𝑛 + 𝛽′𝑋𝑡−𝑛 + 𝜀𝑖,𝑡 

𝑁𝑟𝑜_𝑂𝑝𝑐𝑎𝑜𝑡 = ∝ +𝑁𝑟𝑜_𝑂𝑝𝑐𝑎𝑜𝑡−𝑛 + 𝛽′𝑋𝑡−𝑛 + 𝜀𝑖,𝑡 

Onde: 

• 𝑁𝑟𝑜_𝐷𝑜𝑙_𝐹𝑢𝑡𝑡  e 𝑁𝑟𝑜_𝑂𝑝𝑐𝑎𝑜𝑡 representam a quantidade de contratos de 

dólar futuro e de opções de dólar fechados por mês, respectivamente; 

• 𝑋𝑡−𝑛 é a matriz de variáveis de interesse com 𝑛 defasagens, sendo: 

o Cotação média e mensal do dólar à vista - Spot;  

o Diferença entre a maior e a menor cotação do Spot no período de 

um mês;  
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o PIB do Brasil ao mês em milhões de Reais;    

o Cotação média ao mês do CDS; 

o Saldo da balança comercial brasileira em milhões de Dólares; 

o Média mensal da taxa básica de juros brasileira - SELIC; e  

o Média mensal da taxa básica de juros norte-americana – Federal 

Funds Rate. 

Conforme mencionado anteriormente, o VAR demanda que todas as 

variáveis utilizadas no modelo sejam estacionárias, e para realizar inicialmente 

esta verificação, foi feita a análise gráfica do comportamento dos dados no 

período observado, dispostos no Apêndice A. Em seguida, a segunda verificação 

foi realizada através do Teste de Raiz Unitária. 

 

3.2. Teste de Raiz Unitária 

 Um processo estacionário possui como característica a propriedade em 

que sua média, variância e estrutura de auto correlação se mantenham 

constantes no tempo, sem flutuações periódicas ou demonstrem um padrão 

imprevisível. 

 Uma variável com comportamento não estacionário é considerada um 

problema de raiz unitária, e sua verificação pode ser realizada através do modelo 

abaixo: 

𝑌𝑡 =  𝜌𝑌𝑡 − 1 + 𝑢𝑡 

Em que 𝑢𝑡 representa o erro estocástico, ou ruído branco, e na hipótese 

de 𝜌 = 1, a equação torna-se um passeio aleatório, o que significa que o 

comportamento dos pontos não apresenta um padrão definido. Este é o que se 

conhece como problema da raiz, onde há uma situação de não estacionariedade 

da variável, a raiz unitária. No entanto, na hipótese de |𝜌|  <  1, é possível 

identificar que a série temporal 𝑌𝑡 tem um comportamento estacionário 

(GUJARATI & PORTER, 2011). 

Visto a necessidade de identificação da estacionariedade das variáveis, 

além da análise gráfica (Apêndice A), o teste utilizado para a confirmação foi o 
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Teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF). O ADF foi utilizado em virtude de ser um 

teste de estacionariedade com correção paramétrica, pois na maioria dos casos 

𝑢𝑡 não é um ruído branco e há a necessidade de ajuste (FRANCO, REISEN, 

BARROS, 2004).  

Neste teste temos duas hipóteses: 

• 𝐻0: 𝜌 = 1, sendo uma série não estacionária, ou seja, há raiz 

unitária;  

• 𝐻1: 𝜌 < 1, sendo uma série estacionária, ausência de raiz unitária. 

No teste de ADF, foram realizados testes com constante e constante e 

tendência, conforme os resultados de p-valores assintóticos na tabela abaixo:  

 

Tabela 5 – Teste Dickey-Fuller Aumentado  

Teste ADF - Dickey-Fuller Aumentado 

Variável 
P-Valores do Teste 

com Constante 

P-Valores do Teste 
com Constante e 

Tendência 

Nro_Dol_Fut 9,689E-16 1,624E-15 

Nro_Opcao 4,908E-27 1,933E-30 

Spot_Medio 1,689E-14 2,085E-14 

Dif_Spot 0,03806 0,0635 

PIB_Br 0,005891 0,003857 

CDS_Br 0,00001115 0,000828 

Balanca_com 0,0001785 0,001401 

Juros_BR 0,00002052 0,004025 

Juros_EUA 3,501E-14 7,722E-14 
Fonte: A autora. 

 

Resumidamente, a hipótese nula do teste é a raiz unitária, ou seja, na 

hipótese onde o p-valor assintótico seja inferior a 10%, rejeita-se a hipótese nula.  

De acordo com os testes realizados, as variáveis Nro_Dol_Fut, 

Nro_Opcao, Spot_Medio, PIB_Br, Balanca_com e Juros_BR demonstraram um 

comportamento não estacionário, logo, foram utilizadas as primeiras diferenças 
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das mesmas. Em uma única variável foi utilizada a segunda diferença, sendo a 

Juros_EUA. Por fim, as variáveis Dif_Spot e CDS_Br foram utilizadas em nível, 

pois demonstraram o comportamento estacionário na aplicação do teste.  

 

3.3. Ordem de Defasagens no VAR 

 Em seguida, mostra-se necessária a determinação do número de 

defasagens para a aplicação do modelo, uma vez que as variáveis já encontram-

se definidas em sua forma assintoticamente estacionária. Este processo pode 

ser realizado através de alguns critérios de seleção, como Critério de Informação 

de Hannan-Quinn (HQC), o de Informação de Akaike (AIC), o Bayesiano de 

Schwarz (BIC) e outros, em que o número de defasagens a ser utilizado é 

escolhido pelo o intervalo que contempla a maioria dos critérios. Burnham & 

Anderson (2004) enfatizam a relevância na seleção de modelos baseados em 

princípios científicos.  

 Na tabela abaixo estão dispostas as ordens de defasagens nos critérios 

AIC, BIC e HQC: 

 

Tabela 6 – Definição do Número de Defasagens 

Defasagem Log.L p(LR) AIC BIC HQC 

1 -5351,33918  44,784685 46,078411* 45,305785 

2 -5178,96110 0,00000 44,032602 46,490682 45,022693* 

3 -5073,98096 0,00000 43,835234 47,757668 45,294316 

4 -4999,34203 0,00000 43,887589 48,674377 45,815661 

5 -4882,88026 0,00000 43,595722* 49,546864 45,992785 
Fonte: A autora. 

  

Os valores em negrito e acompanhados de asteriscos representam os 

melhores critérios de informação dentro de cada modelo, ou seja, quanto 

menores os valores, maior qualidade o modelo possui (EMILIANO, 2009). Os 

critérios AI e HQ apresentaram cinco e duas defasagens, respectivamente, 

enquanto o BIC apresentou uma defasagem.  
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 De acordo com Mazerolle (2004), a simplicidade e parcimônia de um 

modelo é um dos três princípios relevantes na seleção do modelo, pois sugere 

que a explicação mais simples é possivelmente a mais provável.  

 Neste estudo, foi considerado o Critério Bayesiano de Schwarz, em razão 

de ser um critério de informação consistente assintoticamente, pois tende a 

selecionar a quantidade adequada de parâmetros em um modelo, de maneira 

mais parcimoniosa que o AIC e, em adicional, ser considerado um critério ainda 

mais forte que o HQ, embora este último também seja assintoticamente 

consistente (BUENO, 2008). 

 

3.4. Resultados Obtidos 

Em seguida ao teste de raiz unitária e a determinação da escolha de 

defasagens, foram realizadas as regressões no modelo VAR para a demanda 

por contratos futuros e de opções de dólar, com relação às demais variáveis do 

modelo.  

Neste modelo, as variáveis serão analisadas com uma defasagem, 

número este anteriormente determinado através do BIC. Além disso, serão 

verificados os coeficientes, erros-padrão, razões-t e p-valores das variáveis 

Nro_Dol_Fut e Nro_Opcao sendo explicadas pelas demais, a fim de buscar 

relações ou impactos entre as mesmas. Em outras palavras, as variáveis 

Nro_Dol_Fut e Nro_Opcao serão endógenas ao modelo, enquanto as demais 

serão variáveis exógenas ao modelo.  

A primeira regressão não possui dummies mensais de sazonalidade, ao 

passo em que na segunda regressão, as dummies sazonais foram adicionadas 

à análise.   

 Na tabela abaixo estão dispostos os resultados do modelo utilizado, e as 

variáveis acompanhadas de asteriscos representam que há algum nível de 

significância com a variável endógena ao modelo. Em suma, a disposição de um, 

dois e três asteriscos representam as significâncias estatísticas de 10%, 5%, e 

1%, respectivamente.  
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Tabela 7 - Regressões de Nro_Dol_Fut no modelo VAR 

 
 Nro_Dol_Fut   Nro_Dol_Fut 

 (1)   (2) 

Constante*** 

Coeficiente 28856,3 

Nro_Dol_Fut*** 

Coeficiente −0,399286 

Erro Padrão 10432,0 Erro Padrão 0,0654 

Razão-t 2,7660 Razão-t −6,106 

P-valor 0,0061 P-valor 4,39E-09 

Nro_Dol_Fut*** 

Coeficiente −0,413767 

Nro_Opcao 

Coeficiente 28,7777 

Erro Padrão 0,0672 Erro Padrão 17,8548 

Razão-t  −6,156 Razão-t 1,6120 

P-valor 3,16E-09 P-valor 0,1084 

Nro_Opcao* 

Coeficiente 34,7026 

Spot_Medio 

Coeficiente  −15399,0  

Erro Padrão 18,6381 Erro Padrão 37133,6 

Razão-t 1,8620 Razão-t −0,4147 

P-valor 0,0639 P-valor 0,6788 

Spot_Medio 

Coeficiente  −23450,6 

Dif_Spot*** 

Coeficiente −124397 

Erro Padrão 39395,5 Erro Padrão 39276,7 

Razão-t  −0,5953 Razão-t −3,167 

P-valor 0,5522 P-valor 0,0018 

Dif_Spot*** 

Coeficiente −117739 

PIB_Br 

Coeficiente −344,197 

Erro Padrão 44329,0 Erro Padrão 495,266 

Razão-t −2,656 Razão-t −0,6950 

P-valor 0,0084 P-valor 0,4878 

PIB_Br** 

Coeficiente −1005,70 

CDS_Br 

Coeficiente 8,4899 

Erro Padrão 392,6 Erro Padrão 12,2645 

Razão-t −2,561 Razão-t 0,6922 

P-valor 0,011 P-valor 0,4895 

CDS_Br 

Coeficiente 9,6741 

Balanca_com 

Coeficiente −166,173 

Erro Padrão 13,2944 Erro Padrão 3954,4 

Razão-t 0,7277 Razão-t −0,04202 

P-valor 0,4675 P-valor 0,9665 

Balanca_com 

Coeficiente 5095,76 

Juros_BR 

Coeficiente 864142 

Erro Padrão 3238,7 Erro Padrão 996228,0 

Razão-t 1,573 Razão-t 0,8674 

P-valor 0,117 P-valor 0,3866 

Juros_BR 

Coeficiente 684708 

Juros_EUA 

Coeficiente −3,77515e+06 

Erro Padrão 1,07013E-06 Erro Padrão 2301530,0 

Razão-t 0,6398 Razão-t −1,640 

P-valor 0,5229 P-valor 0,1023 

Juros_EUA 

Coeficiente -4,04861E-06    

Erro Padrão 2,46256E-06    

Razão-t −1,644     

P-valor 0,1015    
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Dummies sazonais Não Dummies sazonais Sim 

Observações 247 Observações 247 

R quadrado 23,97% R quadrado 38.58% 

Teste F (p-valor) 9,69E-11 Teste F (p-valor) 2,57E-15 
Fonte: A autora. 

 

De acordo com os resultados acima, temos que a demanda por contratos 

de dólar futuro possui relação direta a si mesma em períodos anteriores, ou seja, 

a variável de interesse é influenciada por seu próprio comportamento durante a 

série temporal. Em suma, este resultado sugere que a diminuição na demanda 

pelo derivativo em questão em um determinado período, influencia ao mesmo 

movimento o fluxo da procura pelo contrato nos demais períodos. Em adicional, 

de acordo com os resultados obtidos com as dummies sazonais (2), o 

comportamento se mantém o mesmo, tendente a diminuição para os próximos 

períodos.  

Ainda de acordo com as regressões acima, a variável de demanda por 

contratos de opção de dólar possui relação positiva com a variável de interesse, 

sugerindo um comportamento de queda ao também serem elevadas. O 

movimento oposto (e negativo) é observado com a variável PIB nacional. Quanto 

a utilização de dummies sazonais, ambas as variáveis não demonstraram 

influenciar a demanda pelos contratos futuros de dólar em momentos 

posteriores. 

Outra variável que demonstra relação com a procura por contratos de 

dólar futuro é a variação mensal da cotação do dólar spot. Temos que o 

comportamento desta variável implica negativamente, tanto o comportamento 

durante a série temporal, quanto na previsão da procura do mercado nos 

próximos meses.  

As variáveis: Spot_Medio, CDS_Br, Balanca_com, Juros_Br e Juros_EUA 

não demonstraram relacionar-se com o aumento ou diminuição da aquisição do 

derivativo em questão.  
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Tabela 8 – Regressões de Nro_Opcao no modelo VAR 

 
 Nro_Opcao   Nro_Opcao 

 (1)   (2) 

Constante 

Coeficiente 49,0022 

Nro_Dol_Fut** 

Coeficiente −0,000624802 

Erro Padrão 38,8970 Erro Padrão 0,000250830 

Razão-t 1,2600 Razão-t −2,491 

P-valor 0,209 P-valor 0,013500 

Nro_Dol_Fut*** 

Coeficiente −0,000729213 

Nro_Opcao*** 

Coeficiente −0,205755 

Erro Padrão 0,000250604 Erro Padrão 0,068484 

Razão-t −2,910 Razão-t −3,004 

P-valor 0,0040 P-valor 0,0030 

Nro_Opcao*** 

Coeficiente −0,187333 

Spot_Medio 

Coeficiente  −30,5165 

Erro Padrão 0,0694947 Erro Padrão 142,431 

Razão-t −2,696 Razão-t −0,2143 

P-valor 0,0075 P-valor 0,8305 

Spot_Medio 

Coeficiente −34,4865 

Dif_Spot 

Coeficiente −194,506 

Erro Padrão 146,892 Erro Padrão 150,651 

Razão-t −0,2348 Razão-t −1,291 

P-valor 0,8146 P-valor 0,19800 

Dif_Spot 

Coeficiente −258,888 

PIB_Br 

Coeficiente −0,0571325 

Erro Padrão 165,3 Erro Padrão 1,8997 

Razão-t −1,566 Razão-t −0,03008 

P-valor 0,1186 P-valor 0,9760 

PIB_Br 

Coeficiente −1,49602 

CDS_Br 

Coeficiente 0,0380562 

Erro Padrão 1,463970 Erro Padrão 0,0470 

Razão-t −1,022 Razão-t 0,8090 

P-valor 0,3079 P-valor 0,4194 

CDS_Br 

Coeficiente 0,0443355 

Balanca_com 

Coeficiente −0,884479 

Erro Padrão 0,0496 Erro Padrão 15,1675 

Razão-t 0,8944 Razão-t −0,05831 

P-valor 0,372 P-valor 0,9535 

Balanca_com 

Coeficiente 13,4937 

Juros_BR 

Coeficiente 695,297 

Erro Padrão 12,1 Erro Padrão 3821,2 

Razão-t 1,117 Razão-t 0,1820 

P-valor 0,265 P-valor 0,8558 

Juros_BR 

Coeficiente 1025,43 

Juros_EUA 

Coeficiente −8458,76 

Erro Padrão 3990,14 Erro Padrão 8827,8 

Razão-t 0,257 Razão-t −0,9582 

P-valor 0,7974 P-valor 0,339 

Juros_EUA 

Coeficiente −7480,59    

Erro Padrão 9182    

Razão-t −0,8147    

P-valor 0,4161    

Dummies sazonais Não Dummies sazonais Sim 

Observações 247 Observações 247 
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R quadrado 15,38% R quadrado 27,61% 

Teste F (p-valor) 7,16E-06 Teste F (p-valor) 1,74E-08 
Fonte: A autora. 

 

Quanto às regressões para verificar fatores de influência na procura por 

contratos de opção de dólar, temos um comportamento semelhante à demanda 

por contratos futuros de dólar, em que a própria variável de interesse influencia 

negativamente no seu comportamento na série temporal e nos próximos 

períodos.  

Em adicional, também é possível afirmar que a variável Nro_Dol_Fut 

interfere negativamente na Nro_Opcao no resultado das regressões 1 e 2.  

As variáveis Spot_Medio, Dif_Spot, PIB_Br, CDS_Br, Balanca_com, 

Juros_BR e Juros_EUA demonstraram não influenciar diretamente nas 

alterações pela demanda por opções de dólar.  

 

3.5. Testes de Normalidade e Autocorrelação 

  A fim de verificar o ajustamento do modelo, foram feitos três testes: Teste 

de Autocorrelação, Teste de Pormanteau (Ljung-Box) e o teste de Normalidade 

dos Resíduos (Doornik-Hansen).   

 

3.5.1. Teste de Pormanteau (Ljung-Box)  

O teste de Ljung-Box visa verificar se as autocorrelações de uma 

determinada série temporal são diferentes de zero. Esta verificação testa a 

aleatoriedade geral do modelo baseada no número de defasagens. O teste é 

dado por:   

𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�𝑘

2

𝑛 − 𝑘

ℎ

𝑘=1

 

Onde: 

• 𝑛 é o tamanho da amostra; 
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• �̂�𝑘 é a autocorrelação das variáveis na lag; 

• ℎ é o número de lags testadas. 

As hipóteses do teste são:  

• 𝐻0: A distribuição dos dados é feita de maneira independente, a 

correlação residual é 0;  

• 𝐻1: Os dados não são distribuídos de forma independente na série. 

De acordo com o resultado disposto na tabela abaixo, não rejeitamos a 

hipótese nula, ou seja, não há evidências de correlação residual na série.  

 

Tabela 9 – Teste de Portmanteau (Ljung-Box) 

Teste Portmanteau (Ljung Box) 

     LB (48) = 4982,14, gl = 3807 [0,0000]  

Fonte: A autora. 

 

3.5.2. Teste de Doornik-Hansen 

O teste de Doornik-Hansen visa verificar a assimetria e curtose dos dados 

multivariados. Nesta verificação, são considerados os vetores aleatórios, 

formando uma matriz com média e matriz de covariância, e sua dimensão é 

definida pela quantidade de variáveis do modelo. As hipóteses do teste são: 

• 𝐻0: A assimetria e o excesso de curtose dos resíduos são iguais a 

zero, isto é, a distribuição dos resíduos se aproxima de uma 

distribuição normal; 

• 𝐻1: A assimetria e o excesso de curtose dos resíduos são 

diferentes de zero. 

Conforme resultado na tabela a seguir, a hipótese nula não é rejeitada, de 

forma que a distribuição dos resíduos do teste se aproxima de uma distribuição 

normal. 
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Tabela 10 – Teste de Doornik-Hansen 

Teste Doornik-Hansen  

    Qui-quadrado (18) = 919,083 [0,0000] 
Fonte: A autora. 

 

3.6. Função Impulso-Resposta com Previsão de 12 Meses 

A função de impulso-resposta possui como finalidade a verificação do 

comportamento das séries de um determinado modelo VAR, em reflexo a algum 

choque, modificação ou inovação gerada nas variáveis residuais.  

Segundo com Zivot & Wang (2005), para que a resposta ao impulso seja 

calculada, é necessária a introdução de um choque em um determinado período 

na variável endógena ao modelo, repetindo o processo para os demais períodos, 

a fim de que seja possível rastrear os efeitos em 𝑛 períodos. Sims (1980) sugere 

que esses impulsos gerados sobre as séries são convergidos no decorrer do 

tempo, por meio de um processo denominado médias móveis (Matos, 2000). 

De acordo com Enders (2015), a média móvel vetorial pode ser descrita 

na seguinte equação:         

𝑥𝑡 =  µ + ∑ 𝐴𝐼
𝑖 𝑒𝑡−𝑖

∞

𝑖=0

 

Através da análise gráfica da Função de Impulso-Resposta, é possível 

observar como a variável de interesse responde diante de choques nas variáveis 

explicativas. Neste caso, analisaremos abaixo como o número de contratos 

futuros de dólar e de opções de dólar se comporta no intervalo dos próximos 12 

meses, diante de choques nas variáveis do modelo.  

Os gráficos apresentarão o impulso-resposta entre as variáveis para as 

regressões 1 de ambas as variáveis de interesse, enquanto que os gráficos para 

as regressões 2 (de dummies sazonais) estão dispostos no Apêndice B deste 

trabalho. Ademais, mostra-se válido pontuar que o intervalo de confiança 

considerado foi de 95%, representado pelo sombreado em cinza. 
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  3.6.1 Para Nro_Dol_Fut 

O gráfico abaixo representa a resposta da demanda por contratos de dólar 

futuro em um choque à mesma variável. É possível verificar que há um 

comportamento de oscilação na demanda, mas majoritariamente de queda. Em 

outras palavras, é observado que o aumento da demanda tende a induzir a 

queda gradual nos períodos subsequentes. No entanto, este movimento ocorre 

aproximadamente até o quarto momento observado, e após este ponto, há uma 

certa estabilização muito próxima de zero. Isso indica que a demanda pelos 

contratos de dólar futuro deixa de ter resposta influenciada pelo comportamento 

do histórico anterior. O intervalo de confiança torna provável a interpretação 

descrita.  

 

Gráfico 1 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Nro_Dol_Fut 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

O gráfico a seguir dispõe a reposta de Nro_Dol_Fut a um choque na 

variável Dif_Spot. Os resultados demonstram que um aumento na diferença da 

cotação do dólar spot implica num movimento de queda na demanda por 

contratos de dólar futuro. Ou seja, quanto maior a variação mensal do dólar, 

menor tende a ser a quantidade de negócios feitos. No entanto, este movimento 

mencionado é observado até os primeiros seis meses, e após esse período, há 
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certa estabilização da resposta da variável de interesse, o que sugere que o 

aumento em Dif_Spot não influencia em Nro_Dol_Fut após este momento. 

 

Gráfico 2 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Dif_Spot 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

A sequência de gráficos abaixo apresenta a resposta de Nro_Dol_Fut a 

choques nas variáveis Nro_Opcao, Spot_Medio, PIB_Br, CDS_Br, Juros_BR, 

Balanca_com e Juros_EUA, respectivamente.  

  

Gráficos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – Respostas de Nro_Dol_Fut a choques em 

Nro_Opcao, Spot_Medio, PIB_Br, CDS_Br, Juros_BR, Balanca_com e 

Juros_EUA 
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Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

  

O primeiro gráfico da função de impulso-resposta indica que um aumento 

na quantidade de contratos de opções de dólar causa inicialmente um aumento, 
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seguido dos próximos dois períodos de queda. Após o terceiro mês, a resposta 

deixa de estar sensível às mudanças em Nro_Opcao, indicando estabilidade.  

 No gráfico seguinte, temos que um aumento na cotação média do dólar 

spot ao mês, obtém como resposta a diminuição no número de contratos de dólar 

futuro realizados. Este movimento mantém-se até o final do primeiro semestre, 

onde inicia-se uma tendência de estabilidade na demanda, até o décimo 

segundo período. Dentro dos 3 primeiros períodos, os intervalos de confiança 

estão muito afastados do gráfico da função, trazendo uma compreensão dúbia.  

 Em seguida, a análise do terceiro gráfico da série demonstra que um 

aumento no Produto Interno Bruto resulta na oscilação majoritariamente de 

queda na variável de interesse. Novamente, há a tendência de estabilidade a 

partir do quinto período, em que o aumento da variável PIB_Br deixa de 

influenciar Nro_Dol_Fut nos momentos subsequentes. 

 O gráfico de impulso-resposta de CDS_Br sobre Nro_Dol_Fut transmite 

que a elevação do índice risco-país do Brasil, consequentemente induz a 

elevação da procura pela ferramenta de derivativo. Não há conclusão sobre a 

análise gráfica, devido ao intervalo de confiança manter-se distante do gráfico 

da função em todos os períodos analisados.  

Frente a choques na taxa básica de juros brasileira, é possível verificar 

que a quantidade de contratos de dólar futuro tende aumentar nos primeiros 

períodos, mas após o primeiro trimestre há menos oscilações, até o início da 

tendência de constância nos dois últimos trimestres. O mesmo comportamento 

é visto diante de choques na balança comercial, mas em variações mais bruscas.  

Por fim, a elevação na taxa de juros dos Estados Unidos indica oscilações 

positivas e negativas decrescentes, de forma proporcional até o sétimo período, 

onde passa a manter constância, isto é, Nro_Dol_Fut passa a ter menos efeitos 

sob os choques em Juros_EUA. Os intervalos de confiança, em todos os 

períodos, mostram-se afastados da curva da função, o que dificulta a 

interpretação dos dados.  

De maneira resumida, embora os resultados acima demonstrem relações 

entre as variáveis do modelo com a variável de interesse, mostra-se válido 
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ressaltar que os últimos oito gráficos de função impulso-resposta têm os 

intervalos de confiança englobando o zero, indicando resultados inconclusivos. 

 

3.6.2 Para Nro_Opcao 

Conforme subtópico anterior, o mesmo procedimento de utilização da 

função de impulso-resposta será efetuado para a segunda variável de interesse 

do modelo, Nro_Opcao.  

A representação gráfica abaixo dispõe a resposta de Nro_Opcao a 

choques na mesma variável. É identificável que um aumento na demanda por 

contratos de opção de dólar reflete em queda no período subsequente. Esse 

movimento se repete até a altura do terceiro mês, onde as inovações históricas 

no curto prazo deixam de influenciar diretamente na demanda e o 

comportamento converge para estabilização até o último momento analisado. O 

intervalo de confiança está rente ao gráfico da função, indicando aproximação 

da estimação.  

 

Gráfico 10 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Nro_Opcao 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Em seguida, temos a resposta de Nro_Opcao a choques em Nro_Dol_Fut. 

O gráfico indica que um aumento na demanda por contratos de dólar futuro, a 

curto prazo, reflete na queda da demanda por contratos de opção de dólar. A 

previsão é que ao quinto período, a demanda por derivativos de opção de dólar 

deixe de ter influência sob a demanda de contratos de dólar futuro. Em adicional, 

temos que o intervalo de confiança de 95% está próximo da função disposta no 

gráfico, o que indica aproximação da análise realizada.  

 

Gráfico 11 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Nro_Dol_Fut 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

 A sequência de gráficos apresenta a resposta de Nro_Opcao a sete 

variáveis: Spot_Medio, PIB_Br, Dif_Spot, Juros_BR, Balanca_Com, Juros_EUA 

e CDS_Br, respectivamente.  

 

Gráficos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 – Respostas de Nro_Opcao a choques 

em Spot_Medio, PIB_Br, Dif_Spot, Juros_BR, Balanca_Com, Juros_EUA e 

CDS_Br. 
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Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Diante de um aumento na variável Spot_Medio, é observada a diminuição 

da variável de interesse. Em suma, este resultado sugere que, em curto prazo, 

o aumento na cotação média do dólar spot está relacionada com a queda na 

demanda por derivativos de opção de dólar. Após o quarto período, o histórico 

da variável deixa de influenciar diretamente a demanda pelo produto, 

comportamento este que é visto até o final do décimo segundo momento.  

No segundo gráfico da série, temos que um choque positivo no PIB 

mensal brasileiro gera oscilações majoritariamente de queda na demanda por 

opções de dólar. Na altura do quarto intervalo de tempo, há estabilização do 

comportamento da demanda, o que indica que, após este momento, a variação 

no PIB deixa de interferir na variável de interesse. 

Em seguida, a análise gráfica sugere a variável Nro_Opcao responde 

negativamente a choques em Dif_Spot. Resumidamente, isso significa que, 

quanto maior a volatilidade nas precificações do dólar, menor tende a ser a 

quantidade de contratos de opções fechados no mercado. 

No quarto gráfico da sequência, é observado uma resposta positiva na 

demanda por opções de dólar, a choques na Selic. Em outras palavras, quando 

há um aumento na taxa básica de juros brasileira, os agentes do mercado de 

opções tendem a realizar uma quantidade superior de negócios. Entretanto, esse 

choque é estabilizado a partir do quarto mês, aproximadamente.  

A função disposta no quinto gráfico da sequência sugere que, 

inicialmente, a quantidade de negócios de opção de dólar é aumentada diante 

de um choque na balança comercial brasileira, e em seguida, o movimento oscila 

para baixo no período seguinte, seguindo esse padrão de variação. No entanto, 

este comportamento de oscilação tem a diminuição de sua intensidade, até o 

quinto mês. 

Em continuidade, na sexta demonstração gráfica da sequência, temos 

que choques na taxa de juros norte-americana causa oscilações, isto é, quedas 

seguidas de altas, variando mensalmente. Este padrão perde a força de 

intensidade na altura de seis meses, até convergir a estabilidade, praticamente 

anulando o efeito do impulso.  
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Por fim, temos expresso no gráfico de impulso-resposta, a função de 

resposta de Nro_Opcao a choques em CDS_Br. Um aumento no índice de risco-

país brasileiro gera um aumento em curtíssimo prazo na demanda por opções. 

No entanto, este movimento logo é diminuído, influindo para estabilização 

gradual após o segundo mês. 

A série de gráficos comentada acima possui, em toda, ou maior parte dos 

doze períodos, o sombreamento do intervalo de confiança que contempla o valor 

de zero. Além disso, mostra-se válido pontuar que os intervalos de confiança 

estão dispostos de forma apartada da curva da função na maioria dos gráficos, 

o que torna a interpretação inconcludente.  

 

3.7. Decomposição da Variância para Nro_Dol_Fut e Nro_Opcao 

De acordo com Enders (1995), o processo de decomposição da variância 

permite verificar o percentual do erro da variância prevista, atribuída aos choques 

de uma determinada variável, em um comparativo com choques em outras 

variáveis do modelo. Segundo Bueno (2008), a decomposição da variância é 

uma maneira de avaliar os resultados do modelo, ao demonstrar que a 

porcentagem da variância do erro de previsão é decorrente de cada variável 

endógena ao longo do horizonte de previsão.  

Na tabela abaixo estão dispostos os resultados da decomposição da 

variância para a primeira variável de interesse, Nro_Dol_Fut. Cada um dos 

valores representa a porcentagem em que é explicada a variância do erro de 

previsão da variável a choques em 12 períodos, isto é, quanto maior a 

porcentagem, maior tende a ser a relação entre as variáveis ao decorrer do 

tempo.  

A principal variável que explica a demanda por contratos de dólar futuro é 

a Nro_Dol_Fut, que, ao final de doze meses, se mantém em 93,1%. Isso significa 

que a demanda por este produto derivativo é influenciada por seu 

comportamento no momento anterior, como já foi constatado nos testes 

anteriores.  
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Em seguida, temos que Nro_Dol_Fut é explicada, ao final de 12 meses, 

por PIB_Br, Juros_EUA e Dif_Spot, em ordem decrescente. Isso significa que, 

apesar de a quantidade de contratos futuros de dólar ser explicada 

majoritariamente por seu comportamento anterior, outros fatores também 

interferem na procura, como o PIB nacional (1,98%), a taxa básica de juros dos 

Estados Unidos (1,36%) e a variação mensal do dólar spot (1,34%). 

Variáveis como o CDS, Selic, cotação média do dólar, número de 

contratos de opções e a balança comercial, demonstraram ter baixa influência 

sobre a variável de interesse. 

 

 Tabela 11 – Decomposição da variância para a variável Nro_Dol_Fut 

Período Nro_Dol_Fut Nro_Opcao Spot_Medio PIB_Br Balanca_com Juros_BR Juros_EUA Dif_spot CDS_Br 

1 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 95,2361 0,8046 0,2548 1,6958 0,4673 0,0574 0,5032 0,9700 0,0107 

3 93,8329 0,8400 0,2592 1,9486 0,8966 0,0756 1,0101 1,1198 0,0173 

4 93,4258 0,8316 0,2915 1,9793 0,9297 0,0750 1,2056 1,2411 0,0210 

5 93,2266 0,8326 0,2980 1,9798 0,9531 0,0838 1,3097 1,2925 0,0238 

6 93,1622 0,8347 0,3008 1,9797 0,9522 0,0855 1,3417 1,3177 0,0256 

7 93,1281 0,8357 0,3026 1,9792 0,9270 0,0885 1,3554 1,3309 0,0269 

8 93,1160 0,8363 0,3029 1,9790 0,9530 0,0896 1,3589 1,3365 0,0278 

9 93,1097 0,8364 0,3031 1,9789 0,9530 0,0906 1,3603 1,3395 0,0286 

10 93,1070 0,8365 0,3031 1,9788 0,9531 0,0910 1,3606 1,3407 0,0291 

11 93,1055 0,8365 0,3031 1,9788 0,9531 0,0914 1,3607 1,3413 0,0296 

12 93,1047 0,8365 0,3031 1,9788 0,9531 0,0916 1,3607 1,3416 0,0300 
Fonte: A autora. 

 

A seguir, a mesma análise foi realizada para a segunda variável de 

interesse, Nro_Opcao, e, de acordo com os dados obtidos, os maiores 

percentuais da variância são Nro_Opcao e Nro_Dol_Fut. 

Em suma, os resultados demonstram que a demanda por opções de dólar 

é explicada por variações anteriores em sua própria demanda, e em segundo 

lugar, pela demanda de contratos de dólar futuro. Ao final de doze períodos, 

temos porcentagens de 75,8% e 21,9%, respectivamente.  
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Os resultados sugerem que as variáveis Balanca_com, Juros_EUA, 

Dif_Spot, PIB_Br, Spot_Medio, CDS_Br e Juros_BR possuem baixa relação com 

a quantidade de negócios no mercado de opções. 

 

Tabela 12 – Decomposição da Variância para a variável Nro_Opcao 

Período Nro_Dol_Fut Nro_Opcao Spot_Medio PIB_Br Balanca_com Juros_BR Juros_EUA Dif_spot CDS_Br 

1 13,8580 86,1420 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 20,3244 78,6004 0,0609 0,2209 0,2907 0,0061 0,1319 0,3470 0,0178 

3 21,5379 76,7150 0,0595 0,3259 0,6009 0,0224 0,3622 0,3521 0,0240 

4 21,8762 76,1014 0,0656 0,3556 0,6673 0,0223 0,4972 0,3845 0,0300 

5 21,8951 75,9602 0,0655 0,3604 0,6926 0,0283 0,5711 0,3918 0,0350 

6 21,9033 75,9115 0,0654 0,3618 0,6939 0,0291 0,5999 0,3962 0,0390 

7 21,8995 75,8957 0,0654 0,3619 0,6945 0,0312 0,6113 0,3980 0,0424 

8 21,8982 75,8887 0,0657 0,3620 0,6944 0,0319 0,6150 0,3986 0,0454 

9 21,8970 75,8848 0,0659 0,3620 0,6944 0,0328 0,6162 0,3989 0,0480 

10 21,8962 75,8820 0,0663 0,3620 0,6944 0,0333 0,6166 0,3989 0,0502 

11 21,8956 75,8798 0,0667 0,3620 0,6944 0,0337 0,6167 0,3989 0,0523 

12 21,8950 75,8778 0,0672 0,3620 0,6944 0,0340 0,6167 0,3989 0,0541 
Fonte: A autora. 

 

3.8. Causalidade de Granger 

O Teste de Causalidade de Granger busca determinar um relacionamento 

temporal entre duas ou mais variáveis, ou seja, é testado se a variável Y pode 

ser utilizada para prever o próximo comportamento da variável X. As hipóteses 

do teste consistem em: 

• 𝐻0: X não causa Y, isto é, Y é predito apenas por seus valores 

passados; 

• 𝐻1: X causa Y, ou seja, o histórico de X ajuda a prever Y. 

Em uma dada regressão, embora possa haver a dependência de uma 

variável sobre as outras, este fato não implica em causalidade. Em outras 

palavras, podemos dizer que a existência de uma relação entre as variáveis não 

provoca obrigatoriamente causalidade ou influência. Para regressões de séries 

temporais, por exemplo, o comportamento histórico possibilita a previsão de 

eventos presentes, mas não necessariamente é capaz de interferir nos dados 

futuros.  
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De acordo com Gujarati & Porter (2011), Granger propõe a ideia de, se 

um dado evento A ocorre antes do evento B, há a possibilidade de que o evento 

A esteja causando o B, mas, não se pode afirmar que o evento B cause o evento 

A. Em adicional, segundo Pindyck & Rubinfield (2004), se X causa Y, logo, 

variações em X devem preceder variações em Y. A afirmativa de que X causa Y 

depende de duas condições: 

• X deve ajudar a prever Y. Ou seja, em uma regressão de Y em relação 

aos seus valores defasados, o acréscimo de valores defasados de X 

como variável independente deve contribuir significativamente para 

aumentar o poder explicativo da regressão; e 

• Y não deve ajudar a prever X. Se X ajuda a prever Y e vice-versa, 

provavelmente uma ou mais variáveis no modelo estão causando as 

mudanças observadas nestas duas variáveis (CAMPOS, LAMOUNIER 

& BRESSAN, 2011).  

A tabela abaixo demonstra os valores resultantes do teste de Causalidade 

de Granger para a variável Nro_Dol_Fut: 

 

Tabela 13 – Causalidade de Granger para Nro_Dol_Fut 

Variável Chi2 Prob>Chi2 

Nro_Opcao 2,35360 0,308 

Spot_Medio 1,77800 0,411 

Dif_Spot 6,64380 0,036 

PIB_Br 17,51600 0,000 

CDS_Br 1,93350 0,380 

Balanca_com 2,94020 0,230 

Juros_BR 0,99909 0,607 

Juros_EUA 1,14690 0,564 

Conjunto 39,69800 0,001 
Fonte: A autora. 

  

 De acordo com os resultados obtidos, rejeitamos a hipótese nula para as 

variáveis Dif_Spot, PIB_Br, e também o conjunto de todas as variáveis no 

modelo, isto é, estas granger-causam em Nro_Dol_Fut. Esta informação 

demonstra que a variação mensal do dólar spot, assim como o Produto Interno 
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Bruto brasileiro e o conjunto das variáveis auxiliam na previsão do 

comportamento futuro da demanda por derivativos de dólar futuro.  

 As demais variáveis demonstraram resultados superiores a 10%, então 

não rejeitamos a hipótese nula. 

Em seguida, para o teste de Causalidade de Granger para Nro_Opcao, 

devemos rejeitar a hipótese nula para as variáveis Nro_Dol_Fut, Dif_Spot, 

CDS_Br, Juros_EUA e o conjunto das variáveis do modelo. Não podemos rejeitar 

a hipótese nula para Spot_Medio, PIB_Br, Balanca_com e Juros_BR. 

 

Tabela 14 – Causalidade de Granger para Nro_Opcao 

Variável Chi2 Prob>Chi2 

Nro_Dol_Fut 5,88080 0,053 

Spot_Medio 0,18512 0,912 

Dif_Spot 13,38700 0,001 

PIB_Br 1,44880 0,485 

CDS_Br 4,52350 0,104 

Balanca_com 1,39010 0,499 

Juros_BR 0,32983 0,848 

Juros_EUA 7,84930 0,020 

Conjunto 46,44900 0,000 
Fonte: A autora. 

  

 Os dados apresentados na tabela acima apontam que variáveis como a 

demanda por contratos de dólar futuro, a diferença mensal do dólar spot, o 

indicador de risco-país, a taxa básica de juros dos Estados Unidos e o as 

variáveis do modelo em conjunto granger-causam na demanda por derivativos 

de opção de dólar, ou seja, seu comportamento futuro pode ser predito através 

destas variáveis.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar a análise da demanda por 

contratos de dólar futuro e de opções de dólar, através de um comparativo com 

diversas variáveis e indicadores de desempenho econômico, num intervalo 

mensal de 250 períodos. A abordagem utilizada para este estudo foi a de Vetores 

Auto Regressivos, e, conjuntamente à regressão, foram realizados testes de 

Função Impulso-Resposta e Causalidade de Granger.  

De acordo com os resultados obtidos, concluiu-se que o comportamento 

da demanda por contratos de dólar futuro possui relação, majoritariamente, com 

o seu próprio comportamento histórico, com a procura por opções de dólar e com 

a variação do dólar spot. As demais variáveis no modelo demonstraram baixa 

relação. Quanto à previsão da demanda nos momentos subsequentes, a variável 

PIB também possui relação.  

No tocante aos contratos de opção de dólar, é observada uma influência, 

em grande parte, por sua própria demanda e pela de contratos futuros, enquanto 

que as demais variáveis demonstraram relacionar-se em menores níveis. Em 

adicional, temos que a variação mensal do dólar, o CDS e a taxa básica de juros 

norte-americana ajudam na previsão da demanda futura.  

Por fim, para novos trabalhos pertinentes ao tema, recomenda-se a busca 

de relações com outras variáveis de desempenho e produtividade econômica, 

como dados de consumo, risco, inflação e desemprego, além de verificar a 

demanda por outros produtos financeiros. Em adicional, opcionalmente as 

demais análises podem ser realizadas através de outras metodologias, como a 

mudança na periodicidade dos dados, bem como a utilização de outros modelos 

econométricos.  
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APÊNDICE A  

Gráficos de utilização para a análise de estacionariedade das variáveis 

endógenas utilizadas no modelo VAR. 

 

Gráfico 19 – Série histórica de Nro_Dol_Fut 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 20 – Série histórica de Nro_Opcao 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 21 – Série histórica de Spot_Medio 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 22 – Série histórica de Dif_Spot 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 23 – Série histórica de PIB_Br 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 24 – Série histórica de CDS_Br 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 25 – Série histórica de Balanca_com 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 26 – Série histórica de Balanca_com 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 27 – Série histórica de Juros_EUA 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

APÊNDICE B  

Gráficos da função de impulso-resposta para as variáveis Nro_Dol_Fut e 

Nro_Opcao utilizando o VAR com dummies sazonais.  

 

Gráfico 28 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Nro_Dol_Fut 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 29 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Nro_Opcao 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 30 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Spot_Medio 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 31 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Dif_Spot 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 32 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em PIB_Br 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 33 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em CDS_Br 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 34 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Balanca_com 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 35 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Juros_Br 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 36 – Resposta de Nro_Dol_Fut a choques em Juros_EUA 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

-6000

-4000

-2000

 0

 2000

 4000

 6000

 8000

 10000

 12000

 14000

 0  2  4  6  8  10  12

meses

Intervalo de confiança de 95 por cento

estimativa pontual

resposta de d_Nro_Dol_Fut a um choque em d_Juros_BR, com intervalo de confiança bootstrap

-15000

-10000

-5000

 0

 5000

 10000

 15000

 0  2  4  6  8  10  12

meses

Intervalo de confiança de 95 por cento

estimativa pontual

resposta de d_Nro_Dol_Fut a um choque em d_d_Juros_EUA, com intervalo de confiança bootstrap



67 
 

Gráfico 37 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Nro_Dol_Fut 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 38 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Nro_Opcao

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 39 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Spot_Medio 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 40 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Dif_Spot 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 41 – Resposta de Nro_Opcao a choques em PIB_Br 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 42 – Resposta de Nro_Opcao a choques em CDS_Br 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 43 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Balanca_com

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 

 

Gráfico 44 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Juros_BR 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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Gráfico 45 – Resposta de Nro_Opcao a choques em Juros_EUA 

 

Fonte: A autora. Desenvolvido via Software Econométrico Gretl. 
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