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5c – Arbitragem Coberta 
 
É a arbitragem sem risco feita com base na taxa de câmbio “pronta” (Eo) e 
travamento da taxa “a termo” (E1).  Imagine que uma taxa de juros brasileira maior 
que a estrangeira (i>i*) permita a um investidor tomar um empréstimo no exterior 
em dólares a taxa inferior “i” e aplicá-lo no Brasil a taxa superior ï*”. Para fazer a 
arbitragem coberta precisa eliminar o risco de câmbio, travando a taxa de câmbio 
retorno do capital ao exterior (E1). 
 
Para que a transação seja lucrativa, o retorno do investimento (V1) precisa ser 
maior do que o capital investido (Vo), isto é: 
 
 (V1) / (Vo) > 1  
 
onde Vo = valor do empréstimo tomado no exterior 
          V1 = retorno da aplicação no país de origem 
 
São as seguintes, as etapas da transação de arbitragem coberta: 
 
1. Em to, tome emprestado USD nos EUA à taxa de juros i*. Ao final da transação 

esse empréstimo custará: USDo (1 + i*); 
2. Converta o valor atual empréstimo em reais à taxa Eo:  Valor da conversão em 

reais: R$ = USD(Eo). 
3. Faça hedge no mercado futuro, utilizando 15% dos recursos disponíveis para 

travar a  taxa de câmbio futura (E1) para a volta do capital. Esses recursos não 
rendem juros, mas voltam integralmente. 

4. Aplique o restante dos recursos (85%) no mercado financeiro brasileiro à taxa 
ib. Valor da aplicação ao final de um ano: USDo(1-0,15)(1 + ub) 

5. Ao final de um ano converta o valor da aplicação em dólares à taxa E1 que foi 
travada no  inicio. Valor líquido em dólares:  

 
 
 
Fórmula de avaliação:  
 
 
                                                
 
 
 

    V1           USEo(1-0,15)(1 + ib)/E1 + USEo(0,15)/ E1 
 
   Vo                               USEo(1 + i*) 
 



EXEMPLO DE ARBITRAGEM COBERTA 
Considere os seguintes dados: 

Taxa de juros nos EUA:     5% a.a. 
Taxa de juros  no Brasil: 20% a.a. 
Empréstimo US$100,000.00 
Taxa de câmbio “pronta”:      R$2,05 p/dólar 
Taxa de câmbio “a termo”:     R$2,10 p/dólar 
Margem do mercado a termo:     15% 

 
 

Esquema do negócio: 
Em to Em t1 

 Nos EUA: 
Empréstimo de  US$100.000 

a 5% a.a. 

Nos EUA: 
Pagamento do empréstimo 
no valor de  US$105.000 

No Brasil: 
1. Conversão de US$100.000 para reais à 

taxa de 2.05:  R$205.000 
2. Compra de US$100.000 no mercado a 

termo c/retenção de 15% (margem) = 
US$15,000.00 

3. Aplicação do saldo  no mercado 
financeiro a 20% a.a. 

R$205.000,00(1-0,15)(1,2) = 209.100,00. 
Retorno da aplicação: $209.100/2,10 = 
99.571,43 

No Brasil: 
1. Recebimento do montante da aplicação: 

205.000(1-0,15)((1,2) = 209.100,00 
2. Conversão em dólares no à taxa de R$ 

2,10: R$ 209.100,00 /2,10 = US$ 99.571,43 
3. Adição da margem retida no mercado a 

termo: US$ 99.571,43 + US$ 15,000.00 = 
114.571,43 

  

Retorno do negócio:     
US$114.571,43/105.000,00   9,11% 

 
             Utilizando a fórmula: 
 
             Vo = USDo(1 + i*):  100.000(1,05) = US$105.000,00 

V1 = USDo(Eo)(1-0,15%)(1 +ib)/E1 + USDo(0,15) 
     = 100.000 (2,05)(0,85)(1,20)/2.08 + 100.000(0,15) 
     =   99.571,43 + 15.000,00 = 114.571,43 
V1/Vo = 114.571M43 / 105.000 = 1,091  -  
 Lucratividade da transação: 9,1% a.a. 
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