
Arbitragem, p 1 

COMÉRCIO E FINANÇAS INTERNACIONAIS 
Prof. José Alfredo A. Leite  
 
 
 
5b. ARBITRAGEM INTERNACIONAL 
 
 
1. Bases da arbitragem: Arbitragem cambial é a transação de lucro certo para 
aproveitamento de diferencial de preço ou taxa  resultante de desinformação ou ineficiência 
do mercado, em violação de uma das regras cambiais anteriormente discutidas. Portanto, a 
arbitragem internacional envolve; 

 
a) Diferenciais de preço de mercadorias em dois países:   (pni ≠ pei) via E : E. pe 
b) Diferenciais de taxas de câmbio em duas praças:  Em/us ≠ ( Eus/r)-1  via E : Er/us ><____ 
c) Diferenciais de taxas de juros nacionais em duas moedas: (ini ≠ iei) via E 
     

 
2. Tipos de arbitragem :  A  arbitragem cambial pode ser 
 
a) interespacial, envolvendo diferencial de taxas de câmbio em duas praças. 
b) intertemporal, envolvendo diferencial de taxa de câmbio  em dois momentos no tempo; 
c) instrumental, envolvendo diferencial de rentabilidade entre dois tipos de instrumentos; 
d) cruzada, entre duas taxas de cambio através de uma terceira. 
 
3. Benefícios: A arbitragem é benéfica porque reduz o  “spread” de preço, câmbio ou  juros, 
da intermediação. 
 
4. Bases da arbitragem: São as regras cambiais já discutidas. Se as igualdades propostas 
nas regras não prevalecerem (considerados os custos transacionais e de transporte),  
surgem as oportunidades de arbitragem em mercadorias, moeda ou taxa de juros. 
 
5. Exemplos de arbitragem internacional: 
 
5.1 – Arbitragem  de preço: Dada a taxa de câmbio E, se o preço de uma mercadoria em 
um país diferir do preço da mesma mercadoria em outro país, violando a Lei do Preço Único, 
surge a oportunidade de arbitragem através do comércio (contanto que o diferencial de 
preços seja suficiente para cobrir os custos de transacionais, inclusive transporte, seguro, 
impostos, etc. 
 
 
 
 
Evidentemente, a arbitragem é feita mediante compra do produto no pais onde está mais 
barato, para revenda no país onde está mais cargo. 
 
 

Se p ? p*E => oportunidade de arbitragem 
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5.2 – Arbitragem com taxas de câmbio 
 
Considerando que a taxa de câmbio(E)  tem dois determinantes básicos – taxa de inflação 
(Π )e a taxa de juros (i)  – quaisquer diferenciais dessas variáveis que não estiverem 
embutidos no fator de câmbio (E1/Eo) abre oportunidade para arbitragem no mercado futuro. 
 
 
 

 
 
 
5.3 - Arbitragem de Taxa Spot 
 

a) arbitragem direta (entre duas moedas). Ex.  
 

Praças è São Paulo Nova York 
Taxas è Er/us: 1,8515/8625 Eus/r:  0,5305/5325 

 
    Para se verificar a oportunidade de arbitragem, deve-se inverter a cotação de venda da 
primeira praça e compará-la com as cotação de compra prevalecente na  segunda praça.  
No caso em foco 
     
    Toma-se 1/ Er/us  (venda)       e   compara-se com    (Eus/r)    (venda)        Diferença 
                     1/ 1,8625 = 0,5369               çè                           0,5305                0,0044 
    
Verifica-se que os reais são mais caros no Brasil (os dólares são mais baratos no Brasil). 
Portanto, é viável comprar reais nos EUA e trocá-los por dólar  no Brasil ou comprar dólares 
no Brasil para trocá-los por reais no Estados Unidos. O lucro é de 0,0044 por real.  
 
b) arbitragem cruzada (entre duas moedas através de uma terceira). 
 
Praças São Paulo New York Tokyo 

Er/us 1,8515/625 Eus/r 0,5369/0,5410 Ey/r 56,855/57,815  

Taxas Er/y 0,01683/93 Eus/y 0,009137/0,009163 Ey/us 109,135/445 
 
Para examinar a oportunidade de arbitragem cruzada usa-se o princípio matemático de uma 
taxa de câmbio é uma fração em que o numerador e denominador  são as moedas. Logo, 
tem-se que 
 
             (R/US)(US/Y) = (R/Y)d por cancelamento do termo US 
 
 
Portanto, basta comparar a taxa derivada (R/Y)d com a taxa verdadeira  (R/Y)v.  
 
 
 

Se i  ? i*    ou    Π ? Π∗  
=> oportunidade de arbitragem 
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Cálculo da taxa cruzada Taxa derivada Taxa observada Diferença 
(R/US)(US/Y) = 
 1,8625x0,009163 

(R/Y)d =  
0,017066 

(R/Y)V = 
 0,01695 (SP) 

 
0,000116 

(R/US)(Y/R) = 
 1,8625 x57,815 

(Y/US)d = 
 107,680 

(Y/US)v =  
109,135 (Tk) 

 
-1,455 

 (R/Y) (Y/US)  = 
0,01693x109,445 

(R/US)d= 
1,852904 

(R/US)v= 
1,8625 (SP) 

 
-0, 009596 

A coluna “diferenças” revela a existência de oportunidades de arbitragem em todas as 
cotações, sendo maior a que relaciona ienes com dólar através do real. 
 
5.4  - Arbitragem no mercado futuro 
 
Arbitragem de taxa de juros: Dada a taxa de câmbio E,  se a taxa de juros (i) de um país 
divergir da taxa de juros equivalente prevalecente em outro país (i*), surge a oportunidade de 
arbitragem através de movimentos de capitais, contanto  que o diferencial de cotação  seja 
suficiente para cobrir os custos de transacionais e as expectativas de variação da taxa de 
câmbio. 
 
Com câmbio fixo e livre movimentação de capitais, a igualdade de taxas de juros deve 
prevalecer, ou causar arbitragem, isto é: 
 
                                                       (1 + i) = (1 + i*) 
 
Com câmbio flutuante e livre movimentação de capitais, deve-se levar em conta a variação 
esperada da taxa de câmbio (E1/Eo), isto é: 
 
                                                       (1 + i) = (1+ e) (1 + i*) 
 
onde E1/Eo = (1 + e)  
 
Considere o diferencial de taxas de juros e de taxas de câmbio ilustrado na tabela abaixo e 
determine se há oportunidade de arbitragem de taxa de juros 
 

São Paulo New York 
Taxa de juros anual : 22% Taxa anual: 8% 
Taxa de câmbio “spot”: R/US = 2,3342  Taxa de câmbio “spot”: US/R = 0,4284 
Taxa de câmbio futura (360d): 2,5600 Custos transacionais: zero 

 
Inserindo esses dados na fórmula acima, verifica-se que o lado esquerdo  resulta maior, 
indicando que o rendimento do capital no Brasil é superior ao rendimento dos EUA, mesmo 
quando se considera o risco de câmbio indicado pela taxa futura no Brasil. 
 
                                                       (1 + 0,22) > 1,1 (1,08)  
 
Existe, portanto, oportunidade para arbitragem, mediante envio de dólares dos EUA para 
aplicação no mercado financeiro brasileiro.. 
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