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8c.   MERCADO DE CUPÕES CAMBIAIS (Dólar doméstico) 
 
1 – Cupões Cambiais – São aplicações financeiras em dólares teóricos, 
chamados de dólares domésticos. A transação em dólares domésticos 
corresponde a uma aplicação em reais,  no mercado de CDI, com correção 
cambial prefixada, por meio de conversão e reconversão travadas nos mercados à 
vista e futuro de câmbio. Portanto, os cupões cambiais constituem um tipo 
complexo de derivativo, composto de informações provenientes de três   
mercados, sendo um o mercado de juros (CDI) e dois mercados de câmbio ( “spot” 
e futuro de dólares), representando uma aplicação  em dólares no mercado de 
capitais brasileiro ou, equivalentemente,  uma aplicação em reais corrigida pela 
taxa de variação do câmbio. . . 
 
2. Mecanismo: O cupom cambial é a taxa de rentabilidade até o vencimento (“y”) 
de uma transação de “S” dólares,  equivalentes a  V reais,  à taxa de câmbio Eo, 
aplicados á taxa de juros “i”, no mercado de CDI,  expressa em dias úteis ano 
(252 du),  por um período de “t” dias úteis,  e travando-se,  simultaneamente ,  a 
taxa futura (En),  no mercado futuro  de câmbio, por um valor V, para assegurar o 
retorno  em reais (F) corrigidos pela taxa de câmbio.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Construção do cupom cambial: 
 

1) V = SEo = Valor em reais (V), correspondente S dólares, à taxa de câmbio Eo do dia anterior,   
                        aplicado no mercado de CDI. 
2)  F  = V(1 + i)t/n / En = Valor futuro ou retorno, expresso em dólares,  da aplicação em reais (V), 
             à taxa de juros “i” por um período (t/n) dias úteis, mediante divisão do retorno total pela  
             taxa de câmbio prevalecente no final da aplicação. 
3) F/S = Cálculo do retorno total do investimento em dólares, correspondente a uma aplicação 
              em reais, corrigida pela variação cambial.  Logo, por substituição dos valores de (1) e 
              (2) na equação (3), tem-se que: 
(4) F/S = V/En (1 + i) t/n / (V/Eo) =  (1 + i) ) t/n [V/En : V/Eo]  = (1 + i) ) t/n  / (En/Eo) ) t/n 

 
Convertendo-se em taxas os valores da aplicação em dólares e a variação cambial resulta que 
 
 
 
 

V= SEo 

Aplicação em cupom cambial 

F = V(1 + i)t/n / En 
 

‘t=0                 1                  2                      n-1              n 
 

Risco cambial 

V(1 + i)t/n 
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5) (1 + y) =  (1 + i)t/n  /   (1 + e) t/n 
 

onde a taxa de câmbio “e” e a taxa de juros  “i” são expressas em termos anuais,   por um período 
de  t/n dias úteis,  e a taxa de retorno “y” do cupom cambial é uma taxa de retorno total do período 
(yield to maturity). Para expressar essa taxa em termos anuais,  deve-se elevá-la à potência t/n,  
 
3. Explicaçôes – Considerando a fórmula (5) observa-se que 
 
a) cupom cambial é a taxa de retorno do mercado de CDI, com correção cambial; 
 
b) valor teórico - Como a fórmula do cupom cambial é dada em termos de taxas, 
deve-se multiplicar ambos os lados da equação por V (valor teórico) para obte r os 
valor da transação.  
 
c) ajustamento - p problema da compreensão da fórmula de  cupom cambial 
resulta de transformações  que lhe são introduzidas para ajustamentos a certas 
características do mercado brasileiro, conforme explicado abaixo.  
 

4. Ajuste da fórmula - Na prática do mercado brasileiro, são feitos os seguintes 
ajustamentos da fórmula  em questão: 

a) o retorno da  aplicação em CDI (1 + i),  é obtido por meio do quociente dado 
pelo valor futuro do contrato de CDI (100.000) para seu valor presente (PU), do dia 
anterior. Portanto, o termo (1+i) corresponde a  100.000 / PUd-1.; 

b) o fator de correção cambial (1 + e) é dado pelo quociente da taxa de câmbio 
futura (En, dn+1), para o dia seguinte ao vencimento (dn+1),  para a taxa de câmbio 
pronta (Eo), denominada PTAXd-1  do dia anterior ao da negociação.  Portanto,. o 
termo (1 + e) corresponde a  (En, d+1 / PTAX, d-1) 

 c) Portanto, juntando essas informações, a formulo do cupom cambial é dado pela 
seguinte fórmula: 

                            (1 + y) =[(100.000/PU)]t/n / (En, d+1 / PTAX, d-1)t/n   

5. Exemplo: Determine a rentabilidade real (cupom cambial) de uma aplicação de 
US$200.000,00 (valor teórico) em CDI, por 60 dias, considerando os dados abaixo 
prevalecentes em 26/12/2003: 

 

Mercado Futuro de Cambio Mercado Futuro de Juros (DI) 
Taxa pronta (Ptax) :   2.900,331 Valor do Contrato de  CDI:  :               100.000 
Taxa futura (Mar04):  2.962,179 PU do contrato de DI  (Mar04)             97.494  
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inserindo esses dados na fórmula acima, obtém  cupão cambial – taxa de retorno 
real – para o período considerado:    

(1 + y) =(100.000/97.494) 60/252  / (2..900331/2.962179) 60/252  

(1 + y) = 1,025760/252 / 0,9791260/252 = 1,0475860/252  
 
(1 + y) = 1,01113 donde vem que y= 0,0113  
 
Portanto, uma aplicação em cupom cambial, nas condições citadas, proporciona 
uma rentabilidade real de 1,13% em 60 dias (taxa de retorno até o vencimento) 
por contrato (posição comprada) V. 
 
6. Local e opções As transações de cupom cambial são realizadas através da 
BM&F O valor do contrato do cupão cambial (valor teórico) corresponde a uma  
aplicação de US$50.000,00 à taxa de juros (i) do mercado de Certificados de 
Depósitos Interbancário (CDI) ,  para determinado prazo de vencimento (t) 
expresso em dias úteis. No mercado de C/C, transacionam-se os contratos de 
taxas de juros,  para períodos de tempo especificados,   de modo que as partes 
compram (tomam posições compradas) ou vendem (tomam posições vendidas) 
para valores teóricos em moeda estrangeira à determinada taxa futura de juros, 
implícitas nos dados da fórmula.   
 
7. Hedge para Empréstimos Externos – As aplicações  no mercado futuro de 
cupões cambiais são freqüentemente usadas como “hedge” para empréstimos em 
moeda estrangeira, que sofrem a influência das variações cambiais, ou por 
investidores que querem travar uma determinada rentabilidade corrigida pela 
variação cambial. A vantagem desse mercado é que a aplicação em C/C é 
alavancada por uma margem de depósito e custos transacionais relativamente 
pequenos (da ordem de 10%). Portanto, um devedor pode proteger-se contra o 
efeito do risco cambial em sua divida externa, garantindo uma rentabilidade que 
cobre o risco cambial.  
 
8 – Cotações - A tabela de cotações divulgada diariamente pela BM&F pelos 
jornais (na página de Indicadores da Gazeta Mercantil),  mostra a quantidade de 
contratos em aberto e negociados, no dia,  para cada data futura (primeiro dia útil 
do mês indicado). Além disso, mostra a média das taxas negociadas para cada 
vencimento,  bem como a última cotação em taxa, o PU (valor atual do contrato de 
$100.000,00  vencível no mês indicado,  e a oscilação durante o dia anterior. 
 
Observe-se que as taxas indicadas são taxas até o vencimento (ytm) anualizadas. 
Por isso, as variações de mês para mês são tão grandes. 
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CUPOM CAMBIAL – Mercado  Futuro em 24.05.2004 
Contratos:  US$50mil – Cotação = taxa de juros até vencimento 

anualisada (1) 
Vencto CA CN Média Ult. Ajuste (PA) Osc. 

Jun04 128.156 36 34,69   29,92 99.212,04 -704,07 
Jul 111.977 500 6,58 6,58 99.210,40 -698,54 
Out 61.977 7.740 4,05 4,05 98.523,72 -586,41 
Jan05 96.397 4.605 4,45 4,45 97.270,38 -448,71 
Jul 36.524 4.215 4,46 4,45 94.639,26 -378,54 
Out 15.421 656 5,30          5,45 93.205,91 -352,62 
       
(1) No primeiro mês taxa cheia, nos meses seguintes,  diferenciais a serem acrescidos à taxa inicial. 
(2) PA é o valor atual do contrato de 100.000 pontos reais (pontos) 

 
 
9.  – Ajuste Diário (AD) 
 
A mais importante coluna da tabela é a que contem o valor reajustado do contrato 
de $100.000,00 correspondente ao valor atual do contrato,  à taxa de juros futura 
do dia, determinado pela seguinte fórmula de ajuste: 
 
                               AD = PAt – {PAt-1 [(1+i)/E-1/E-2)]} 
 
Obs. No primeiro dia, PAt-1 = preço de negociação do contrato em bolsa (PO) 
dado pelo valor atual  
 
                     PO = 100.000/(1 + i) onde  i = taxa futura negociada 
  
onde os 100.000 pontos correspondem ao valor  final do contrato, especificado 
pela BM&F. Os demais termos da fórmula são os seguintes: 
  
PAt, PAt-1 = valores atuais dos contratos em termos da taxa futura do dia  
                    e para o vencimento transacionado (desconto composto diário).   
 
(1 + i)/ (E-1/E-2) = fator da taxa de juros do CETIP corrigido pela variação cambial 
do dia anterior.  
  
 (1 + i) = fator da taxa diária do CETIP do  dia anterior  
 
(E-1/E-2) = fator de ajuste da taxa de câmbio do dólar 
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                  A fórmula   fornece o reajuste geral do mercado. O ajuste individual 
aplicável a cada transação depende do valor da transação de modo que seu  
ajuste diário será multiplicado pelo valor dos contratos (VC) objeto da transação. 
 
10. – Investimento em cupão cambial 
Por essa tabela, pode-se observar que, no dia 26/12/03.  um investidor poderia 
comprar um contrato de US$100.000,00  para entrega em  Mar01 por cerca de 
3,09% (média do dia acima da taxa cheia). Isso significa que o investidor 
compraria (asseguraria) essa taxa  para aplicação junto a bolsa enquanto outro 
poderia tê-la vendido. O valor do contrato é meramente teórico, não sendo objeto 
de pagamento ou recebimento. Serve apenas de base para determinação do valor 
dos juros transacionados.  
 
11 – Ajustamento  (“Marcação a mercado”) 
O valor do contrato foi reajustado no mesmo dia para 99,304,54 em virtude de 
ligeira queda da taxa a termo (V. Col. Osc) computada com base nos negócios 
realizados nos últimos 15 minutos do dia.   
 
Utilizando-se a fórmula de desconto composto, para o período t/n, em dias, a 
variação da taxa de reajuste deve ter sido a seguinte: 
 
 Po = Pn / (1 + i)n  donde i = (Pn/Po)1/n - 1 = (100.000/99.304,54)63/252 – 1 = 
0,000581 a.d. 
 
pois essa é a taxa que produz o valor reajustado e que equivale a  4,57 a.a. 
 
Assim, quem comprou a 4,01 foi creditado  por $1.112,48 (=100.000-98.887,52) e 
quem vendeu foi debitado pela mesma diferença. Trata-se de jogo de soma zero. 
 
Nos dias seguintes, até o vencimento do contrato em março/01, os reajustes foram 
feitos diariamente com base nas variações da taxa a termo, sendo creditados ou 
debitados ao vendedor e ao credor, dependendo da diferença entre a taxa do dia e 
a taxa anterior. 
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