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lntroduc;ao 

0 objective deste trabalho e o estudo da relact8o entre a procura de liquidez 
pelos bancos e as taxas de juro no Mercado Monetario lnterbancario (MMI). 

0 modelo utilizado pressupoe que as necessidades de liquidez manifesta
das pelos bancos, enquanto necessidades de curto prazo, encontram no mer
cado monetario a forma mais adequada a sua satisfac;ao. 

Neste sentido, a actuac;ao dos bancos no MMI, por urn lado, esta condicio
nada pelas suas necessidades de gestao dos fundos lfquidos. Por outro lado, 
ela tera consequ€mcias a nfvel do montante e numero das transacc;oes 
efectuadas nos mercados, bern como a nfvel das taxas de juro formadas. 

Oeste modo, o padrao de actuact8o das instituic;oes bancarias no MMI em 
termos de procura de reservas determinara a evoluc;ao das taxas de juro. No 
MMI, tern Iugar as transacc;oes de disponibilidades primarias entre instituic;oes 
bancarias e financeiras participantes no mercado. As condic;oes de realizactao 
das operac;oes sao acordadas entre. as instituic;oes intervenientes: montante, 
prazo e taxa de juro. Assim, as taxas de juro sao formadas segundo mecanis
mos de mercado e de acordo com a actuac;ao dos agentes nele intervenientes. 

Uma das taxas de juro que se forma no mercado monetario e a taxa de 
juro overnight isto e, a taxa de juro das operac;oes a urn dia. De entre todas as 
taxas formadas neste mercado, esta e particularmente importante: para alem 
de uma grande parte das transacc;oes que af se realizam serem transacc;oes a 
urn dia, esta e a taxa de prazo mais curto que podemos encontrar na econo
mia. Por isso, por urn lado, podemos considera-la como sendo a taxa de juro 
sem risco; por outro, assentam sobre ela todas as taxas de juro de outros pra
zos. Trata-se portanto, de urn dos elementos determinantes da estrutura de prazo 
das taxas de juro. 

Outro aspecto que reforc;a a relevancia da taxa de juro overnight e o de 
esta constituir urn importante instrumento de polftica monetaria. As autoridades 
monetarias intervem no mercado monetario de forma regular ou ocasional de 
modo a controlar o seu nfvel e comportamento C). Este papel da taxa de juro 

C) Este trabalho faz parte do projecto de investiga9ao PCSH/EC0/306/92 da JNICT. Os 
nossos agradecimentos aos Drs. Silvino Paiva Lopes e Manuel Vaz, do Banco de Portugal, que 
fomeceram gentilmente os dados. 

C) Assistente estagiaria da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
(' .. ) Professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
(1) Ao intervir como adquirente ou cedente de fundos, o Banco de Portugal influencia o 

valor e as varia9oes da taxa de juro. 
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e fundamental nas economias onde se prossegue uma polftica de controlo mo
netario indirecto. 

Assim, analisar a actua9ao dos bancos no mercado e bastante importante 
para compreender o comportamento e evolu9ao das taxas de juro. Em particu
lar, poder-se-a analisar esse comportamento no perfodo de determina9ao das 
disponibilidades mfnimas de caixa. 

Este estudo fundamenta-se num modelo de actua9ao dos bancos no mer
cado monetario, que apresentamos na primeira parte. Na segunda parte anali
samos estatfsticas e outras informa96es sobre o MMI, que utilizamos neste tra
balho. Na terceira parte e testada empiricamente a conformidade do 
comportamento dos bancos com o modelo apresentado. 

1 - Urn modelo de procura de reservas pelos bancos 

A necessidade de deter disponibilidades leva os bancos a manifestarem 
uma procura (ou oferta) de fundos no mercado monetario. A procura e oferta 
de fundos tern consequencias no nfvel das taxas de juro formadas. 

Podemos encontrar na literatura que se debru9a sobre este tema alguns 
modelos que, baseando-se no comportamento microecon6mico da instituictao ban
caria, bern como nas restri96es que esta tern que cumprir, retiram algumas con
clusoes sobre o padrao de evolu9ao da taxa de juro do mercado monetario. 
Encontramos estes modelos nos artigos de Ho e Saunders (1985), Saunders e 
Urich (1988), Spindt e Hoffmeister (1988), Mello e Branco (1991) e Cocco (1993). 
0 modelo aqui apresentado segue o trabalho de Spindt e Hoffmeister (1988). 

Cada banco tern que cumprir uma restri9ao, a das reservas obrigat6rias. 
Essa restri9ao e ·representada pela media dos dep6sitos do banco para urn de
terminado perfodo de tempo. A todo o momento os levantamentos e depositos 
realizados junto destas institui96es fazem variar o montante de reservas de que 
dispoem. As reservas a deter em media R(~ serao, assim, analisadas como 
fun9ao do tempo. 

A restri9ao de reservas que o banco tern de cumprir pode ser representa~ 
da pela equa9ao: 

(1.1) 

onde D representa os dias (2) do perfodo de contagem (3), Rk representa o mon
tante medio de reservas em cada dia e 8 a media do perfodo necessaria para 
cumprir a restrictao. Oeste modo, 8 e conhecida apenas no ultimo dia do pe-

(2) Ho e Saunders (1985), Mello e Branco (1991) e Cocco (1993) desenvolvem modelos 
onde consideram dois periodos de tempo (1 e 2). As variaveis respeitantes ao perfodo 2 nao sao 
conhecidas mas apenas previstas. 

(3) 0 regime de constitui<;ao de reservas legais em Portugal preve um periodo de apuramento 
de reservas de sete dias. 0 perfodo de constitui<;ao de reservas e composto tambem por sete 
dias mas come<;a (e termina) Ires dias ap6s o come<;o (e fim) do perfodo de apuramento. 
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rfodo de contagem de reservas (4). Ate Ia apenas se pode fazer uma expecta
tiva acerca do seu valor. 

Para cada dia deste perfodo, a situactao acumulada do banco, no que diz 
respeito as suas reservas (Ale), pode escrever-se: 

k 

Ak= _LRh- kEk(8} 
h=1 

(1.2) 

onde Ek (8) representa a expectativa formada pela instituictao, no dia k, do mon
tante de reservas media necessaria para cumprir a restrictao que, por sua vez, 
pode ser esc rita como A0 ~ 0. 

Partindo, no infcio do perfodo, com A0 ~ 0, podemos escrever: 

(1.3) 
ou 

(1.4) 

A medida que se aproxima o fim do perfodo de contagem de reservas, a 
gestao de uma posictao acumulada de reservas negativa torna-se mais comple
xa, isto e, mais dificilmente a instituictao conseguira cumprir a restrictao. 

Se atendermos a media estimada de reservas que o banco tera de cons
tituir diariamente, durante os dias que faltam para o fim do perfodo de reser
vas, ela vira igual a: 

(1.5) 

onde i designa o dia em que a estimativa e elaborada. 
Se o banco pretender atingir o fim do perfodo com reservas exactamente 

iguais as necessarias (Ao = 0}, num qualquer dia i < 0, ainda planeara consti
tuir ate ao fim do perfodo: 

D 

L Rk = 0 E; (8}- R; = 0 E; (8} -[A;+ i E; (8)] 
k=i+1 

Substituindo (1.6) em (1.5), obtemos: 

(1.6) 

(1.7) 

Podemos portanto concluir que as reservas que o banco tem que consti
tuir ate ao fim do perfodo dependem do numero de dias (0-i) que faltam ate 
este terminar. 

(4) Assim, a media diana de reservas e conhecida tambem durante os tres dias posteriores 
ao fim do perfodo de apuramento e que fazem ainda parte do perfodo de constitui9ao. 
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A medida que os dias passam, o quociente 1/ 0 _; aumenta, o que e inter
pretado como urn aumento do esfor<;:o necessaria a institui<;:ao para atingir as 
reservas mfnimas requeridas. Para que possa compensar uma posi<;:ao de es
cassez (excesso) acumulada de reservas o banco tern de, nos ultimos dias do 
perfodo, procurar (oferecer) urn montante elevado de fundos, sujeitando-se as
sim a taxas de juro desfavoraveis. Note-se ainda que este quociente aumenta 
mais bruscamente nas sextas-feiras ou vesperas de feriados, isto e, em dias 
anteriores aqueles em que o mercado nao funciona, pois os bancos nao po
dem dispor dos dias seguintes para intervir no mercado. 

Encontramos assim uma explica<;:ao para o comportamento avesso ao ris
co por parte dos bancos. Estes poderao estar dispostos a actuar no mercado 
monetario, sobretudo no infcio de cada perfodo de constitui<;:ao de reservas, e 
a pagar urn premio pela sua seguran<;:a se atribufrem urn valor negative ao 
risco. Pode esperar-se pelos ultimos dias de possfvel actua<;:ao no mercado, 
para entao procurar ou oferecer fundos (pois a sua deten<;:ao implica urn cus
to de oportunidade) e assim respeitar a restri<;:ao de reservas. Este procedi
mento e, no entanto, arriscado, na medida em que a taxa de juro praticada 
nesses dias nao e conhecida, nem ha certeza de que se possam preencher 
as necessidades. 

Mesmo que haja urn desfasamento de alguns dias entre a contagem e a 
constitui<;:ao de reservas, altura em que os mfnimos legais ja sao conhecidos, a 
incerteza e o risco nao sao eliminados totalmente, pois continua a nao ser co
nhecida a oferta e procura que se encontrarao no mercado monetario bern como 
as taxas de juro que poderao ser formadas. 

Oeste modo, assumimos que os bancos pretendem maximizar uma fun
<;:ao de utilidade do tipo: 

E[ U (it)] = E(it)- 1/2 ZVar(it) (1.8) 

onde 1t representa o lucro esperado pelo banco na deten<;:ao de fundos lfquidos 
e Z uma medida da aversao ao risco experimentado pelo banco. A maximiza<;:ao 
desta fun<;:ao esta sujeita a restri<;:ao de constitui<;:ao de reservas mfnimas. 

2 - Apresentac;ao dos dados 

0 estudo abarca o perfodo compreendido entre Janeiro de 1993 e Abril de 
1995. Os dados utilizados na analise foram fornecidos pelo Departamento de 
Opera<;:6es de Crooito e Mercados do Banco de Portugal. Trata-se de series de 
dados diaries relatives as opera<;:6es realizadas no MMI. Para cada opera<;:ao e 
discriminado o seu montante (em milhares de contos), prazo e taxa de juro. 

Em cada mes encontramos, em media, cerca de 1950 transac<;:6es (5). Para 
cada uma delas e discriminado o montante, taxa de juro, prazo da opera<;:ao e 
tipo de opera<;:ao, isto e, se se trata de uma operac;ao que toma Iugar no pr6-

(5) Excepto para os meses de Janeiro a Junho de 1993, em que apenas dispomos de dados 
medics diarios. 
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prio dia ou se e diferida, caso em que e ainda indicado se toma Iugar um ou 
dois dias depois. 

0 grafico seguinte representa a evolu9ao diaria da taxa de juro overnight 
no perfodo considerado: 

GRAFICO 1 

Evolu~iio da taxa de juro overnight no MMI 
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Analisando o periodo considerado, vemos que a taxa de juro mostra uma 
tendencia de Iongo prazo decrescente. No mes de Janeiro de 1993 a taxa de 
juro variou entre um minimo de 12,6% e um maximo de 13,9 %, enquanto no 
mes de Abril de 1995 oscilou entre os 8,6% e os 9,7 %. 

No entanto, esta tendencia foi interrompida por varias aumentos, tendo-se 
registado nessas ocasi6es niveis muito elevados da taxa de juro overnight. 
Assim, destaca-se a perturbagao ocorrida nos meses de Mar9o e Abril de ·1993. 
Nessa ocasiao, mais exactamente no dia 31 de Margo, a taxa de juro atingiu o 
valor (medio) maximo de 28,3 %. 

Urn ano depois, nos finais de Margo de 1994, a taxa de juro voltou a subir 
rapidamente, atingindo o valor (mooio) maximo de 36,6% em 4 de Abril de 1994 (6). 

Estas perturba96es na taxa de juro overnight ficaram a dever-se, em gran
de medida, as press6es para a deprecia9ao do escudo. A participa9ao do escu
do no Mecanisme de Taxas de Cambio do SME levou o Banco de Portugal, nestas 
duas ocasi6es, a aumentar as suas taxas de interven9ao no MMI e ainda a 
suspender as suas interven96es regulares (para alem da interven9ao no merca
do cambial). Esta sttuagao conduziu ao aumento brusco da taxa de juro que depois 
voltou ao seu valor anterior quando a estabilidade cambial foi reposta. 

(6 ) Como curiosidade, note-se que no dia 7 de Abril de 1994 regista-se numa operac;:ao 
overnight a taxa de juro de 99,99 %. 
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No quadro 1 podemos analisar a actividade do MMI, nos primeiros e ulti
mos dias do perfodo de constituigao de disponibilidades mfnimas de caixa, para 
o ultimo ano do perfodo em analise (Maio. 1994-Abril de 1995} e). Este quadro 
apresenta dados relatives ao numero de transacgoes, montante total transac
cionado e taxa de juro, em termos de medias mensais. Todos estes dados se 
referem a operagoes overnight. Os valores mensais apresentados sao obtidos 
a partir da media dos dados relatives aos quatro perfodos de constituigao de 
reservas a cumprir em cada mes. Quando o primeiro dia do perfodo coincide 
com urn feriado ou fim-de-semana, tomam-se os valores do primeiro dia, imedia
tamente a seguir, em que o mercado funciona. Quando o mesmo se passa 
para o ultimo dia, entao tomam-se os valores do dia Util que o precede. 

QUADRO 1 

Caracteriza~ao das opera~oes overnight no primeiro e ultimo dias de constitui~iio 
de disponibilidades mfnimas de caixa (medias mensais) 

NUmero 
Montante total Taxa de juro 

Mes Dias de constnuigiio 
de operaQOes 

(milhares media 
de contos) (percentagem) 

Maio de 1994 ..................... Primeiro ........................... 52 127 079 11,91 
Ultimo ............................... 58 80506 10,72 

Junho de 
Primeiro ........................... 66 156 354 15,18 

1994 ................... Ultimo ............................... 73 94902 13,65 

Julho de 1994 .................... 
Primeiro ........................... 50 86197 12,37 
Ultimo ............................... 51 41 959 11 '11 

Agosto de 1994 Primeiro ........................... 50 74 751 10,85 ................. 
Ultimo ............................... 56 69933 9,94 

Setembro de 1994 ............. Primeiro ........................... 43 68 369 9,57 
Ultimo ............................... 73 80730 9,30 

Outubro de 1994 ................ Primeiro ........................... 38 62336 9,10 
Ultimo ............................... 80 99045 9,11 

Novembro de 1994 ............ 
Primeiro ........................... 54 77 855 8,93 
Ultimo ............................... 69 73148 8,83 

Dezembro de 1994 ............ 
Primeiro ........................... 48 78944 8,95 
Ultimo ............................... 69 78732 8,80 

Janeiro de 1994 ................. 
Primeiro ........................... 62 119 414 8,90 
Ultimo ............................... 51 58 547 8,67 

Fevereiro de 1994 
Primeiro ........................... 49 79 587 8,86 ............. Ultimo ............................... 59 65 696 8,78 

Mar9o de 1994 ................... Primeiro ........................... 68 95278 10,50 
Ultimo ............................... 76 82 284 9,45 

Abril de 1994 
Primeiro ........................... 43 57134 9,41 ..................... Ultimo ............................... 70 78 262 8,75 

Fonte: Banco de Portugal. 

n Cocco (1993) apresenta OS mesmos dados para 0 perfodo de Janeiro a Junho de 1993. 
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A partir da analise deste quadro, e com exceptao do mes de Outubro de 
1994, podemos concluir que a taxa de juro overnight apresenta urn valor mais 
elevado no primeiro dia do perfodo de constitui9ao de reservas do que no ulti-
mo. 

0 numero de transac96es overnight efectuadas, em todos os meses, 
excepto Janeiro de 1995, e maior no ultimo dia de constitui9ao de reservas do 
que no primeiro dia. No que diz respeito ao montante total transaccionado, e a 
excep9ao dos meses de Setembro e Outubro de 1994 e Abril de 1995, a 
situa<(aO e inversa. Desta forma, 0 montante medio transaccionado por opera
<(8.0 tende a ser menor no ultimo dia do perfodo (8). 

Estes valores estatfsticos, calculados a partir da base de dados mencio
nada, indicam que podemos aceitar as hip6teses do modelo apresentado. As
sim, tendo os bancos urn perfodo de constitui9ao de reservas, e se a sua ati
tude for de aversao ao risco, preferirao constituf-las nos primeiros dias do 
perfodo. Nesse caso, sendo maior a procura de reservas no infcio, e diminuin
do a medida que os dias passam, a taxa de juro overnight apresentara uma 
tendencia decrescente ao Iongo do perfodo em causa. 

3 - Estimac;ao empfrica do modelo 

0 passe seguinte consiste na estima9ao empfrica do modele de forma a 
concluir se as hip6teses avan9adas se verificam e, de igual modo, as explica
<;6es para as estatfsticas apresentadas. 

3.1 - Defini~rao do modelo a estimar 

Para isso, testa-se uma fun<;ao do tipo: 

(3.1) 

onde 51 designa o spread entre uma taxa de juro de prazo variavel e a taxa de 
juro overnight. A designa<;ao R1,1 diz respeito a taxa de juro overnight e Apur1 e 
Const1 representam, respectivamente, o numero de dias que faltam para o fim 
do perfodo de apuramento de reservas e o numero de dias que faltam para o 
fim do perfodo de constitui<;ao de reservas. A variavel Mont, refere-se ao mon
tante transaccionado, nas opera<;6es overnight, em cada sessao. Finalmente, 't 

designa o prazo da taxa de juro (que nao a taxa overnight) que define o spread 
e T designa a variavel de tendencia. 

Os dados fornecidos pelo Departamento de Opera<;6es e Credito do Ban
co de Portugal discriminam todas as opera<;oes realizadas diariamente no MMI. 
0 primeiro passe do tratamento dos dados destina-se ao calculo da taxa de 
juro media diaria para cada prazo. Esta taxa e calculada a partir das taxas de 
juro de todas as transac<;6es, de prazo igual, ponderadas pelo respective mon-

(8) Cocco (1993) retira conclus6es semelhantes a partir dos dados apresentados. 
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tante. Obtem-se assim, para cada dia, uma taxa de juro media ponderada para 
as opera<;:6es a urn dia, outra para as operag6es a dois dias e assim sucessi
vamente, para todos os prazos em que ha opera<;:6es nesse dia. 

A seguir, construiu-se a serie temporal de taxas de juro overnight a partir 
das taxas medias ponderadas calculadas anteriormente. Disp6e-se, deste modo, 
de uma observagao para cada urn dos dias em que se realizam opera<;:6es 
overnight. lsto significa que se obtem uma observa<;:ao por dia Util (isto e, dias 
em que o MMI funciona) (9). Este trabalho repete-se para os outros prazos, ob
tendo-se assim series temporais relativas a varios prazos (1°). 

Desta forma, foram construfdas series de dados diarios relativas as taxas 
de juro medias ponderadas (pelo montante da opera<;:ao) de varios prazos. Mais 
concretamente, foi construfda uma serie de taxas de juro medias ponderadas 
relativa as opera<;:6es overnight, outra relativa as opera<;:6es de prazo imediata
mente superior a urn dia e outra relativa as opera<;:6es a sete dias (11). 

A partir desta base de dados pode ainda ser calculado o montante 
transaccionado diariamente em cada tipo de opera<;:6es. Este calculo foi reali
zado para as transacg6es overnight. 

Definimos dois spreads (S) diferentes. 0 primeiro e: 

onde R1,v designa a taxa de prazo imediatamente superior a taxa overnight. 0 
seguinte e: 

St,7 = (Rt,7- Rt,1) 

onde R1,7 representa a taxa de juro a sete dias. 
0 modelo geral estimado e: 

S, = a + ~1 Rt,1 + ~2 Apur1 + ~3 Const1 + ~4 Mont, + ~s 'tt + ~6 T, + Et (3.2) 

Ap6s a definigao do modelo, foram realizadas varias estimag6es para o 
spread (definido das duas maneiras atras referidas) incluindo ou retirando uma 
ou varias das variaveis independentes mencionadas. 

A construcgao da serie temporal do spread entre a taxa de prazo imedia
tamente superior ao overnight e o proprio overnight levantou urn problema. 

( 9) Ate ao mas de Novembro de 1993, o Banco de Portugal contabilizava as opera<;:6es de 
prazo mais curta, em vesperas de feriados ou fins-de·semana, como sendo opera<;:6es a dois ou 
tres dias, isto e, pelo seu prazo efectivo. Desde 26 de Novembro de 1993 estas opera<;:oes sao 
registadas como opera<;:6es a urn dia, mantendo·se as de prazo superior pelo seu prazo real. 

(10) Todas estas opera<;:6es sao realizadas tendo como suporte informatica o programa Excel. 
( 11 ) Nestas opera<;:6es inclufmos nao s6 aquelas de prazo exactamente igual a sete dias, 

mas ainda outras opera<;:6es cujo prazo medic e uma semana. A necessidade de considerar es
tas opera<;:6es resulta do facto de, para o perfodo compreendido entre Janeiro e Junho de 1993, 
nao estarem disponfveis informa<;:6es individualizadas por opera<;:ao. Oeste modo, sempre que nos 
referimos a taxa de juro a sete dias, queremos designar uma taxa de juro cujo prazo varia entre 
7 e 10 dias. 
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0 prazo da taxa de juro imediatamente seguinte ao overnight nao e constante 
e, em alguns casos, e definido a partir de operag6es a sete dias, o que resulta 
numa coincidencia frequente entre os dois spreads definidos anteriormente. 

0 facto de estarmos a estudar o comportamento das taxas de juro no 
ambito do periodo de constituigao de reservas tambem e relevante. Este perio
do e composto por sete dias, portanto, faz mais sentido estudar o spread tal 
como e definido pela segunda forma, isto e, igual a St,1. 

As estimag6es elaboradas mostraram que os valores obtidos para os 
coeficientes nao sao muito diferentes. No entanto, os valores do R2 e da esta
tistica F associada as variaveis independentes do modelo sao superiores para 
o spread definido a partir da taxa de juro a sete dias. 

Oeste modo, a partir de agora referir-nos-emos sempre ao spread como 
sendo igual a diferenga entre a taxa a sete dias e a taxa overnight. 

Outra questao prende-se com a especificagao exacta da variavel «numero 
de dias que faltam para o fim do periodo de constituigao de reservas». Numa 
primeira fase da estimagao, considerou-se que o numero de dias que faltava 
para o fim do periodo de constituigao de reservas era igual ao numero de dias 
efectivos, portanto, incluindo fins-de-semana e feriados. No entanto, apenas nos 
dias uteis, isto e, dias em que 0 mercado funciona, e possivel aos bancos 
constituir reservas. Oeste modo, passamos a considerar apenas o numero de 
dias uteis que faltam ate ao fim de cada periodo de constituigao. As regres
s6es assim efectuadas apresentaram R2 e F-estatisticas mais elevados do que 
anteriormente. No que diz respeito a variavel ••numero de dias que faltam para 
o fim do periodo de apuramento de reservas», continuou a considerar-se que 
ela e composta pelo numero total de dias que faltam ate ao fim do periodo de 
apuramento de disponibilidades minimas de caixa. De facto, o caracter dos dias 
e indiferente, na medida em que as reservas medias necessarias sao apuradas 
como uma media das reservas de todos esses dias. 

3.2- Resultados da estima~ao do modelo 

Na explicagao do spread incluiram-se os valores da taxa de juro overnight. 
Para determiner quais os valores desfasados da taxa overnight que tinham 
importancia para explicar o spread utilizaram-se os criterios de Akaike e Schwarz. 
Os resultados obtidos foram: 

Variavel dependente: Spread 

0 

. > 1 

Criterios de Akaike e Schwarz 

Variavel independente (desfasamentos de R,,) 

2788,35 
2501,34 

< 2501,34 

2796,80 
2514,02 

< 2514,02 

Chegamos a conclusao de que a variavel dependente era melhor explicada 
apenas por Rt,1 e nao por qualquer dos seus desfasamentos. Assim, realiza
mos as regress6es do spread incluindo a taxa de juro overnight. 

383 



Realizaram-se tambem os testes de Breusch-Pagan e de Arch para a 
detecgao da existemcia de heterocedasticidade e o teste LM para a autocor
relagao dos erros. 

Em primeiro Iugar, foi efectuada uma regressao englobando todas as va
riaveis independentes atras definidas. Os testes efectuados mostraram que nao 
era possfvel rejeitar a exist€mcia nem de heterocedasticidade nem de autocor
relagao de primeira ordem. 

A correcgao da heterocedasticidade foi realizada a partir de urn metodo 
de mfnimos quadrados generalizados (1 2). Para a correcgao da autocorrelagao 
utilizou-se o metodo de Hildreth-Lu (1 3). 

Ap6s as correcg6es referidas, obtiveram-se os seguintes resu~ados: 

Variavel dependente: Spread 

Varlavel Coeficlente Desvio-padrao 

1 - Con stante ............ 0.327 0.266 
2-R,,1 ....................... -1.501 e-003 4.339e-004 
3-Apur .................... -2.819e-003 3.395e-003 
4-Const.. ................. -6.936e-003 7.343e-003 
5-Mont .................... 4.052e-006 7.075e-006 
6-t ............................. 4.728e-003 3.802e-003 
7-T .......................... -2.638e-007 4.799e-007 
8-RO ....................... 0.147 4.982e-002 

Numero de observac;:oes utilizadas- 506. 
R 2 centrado- 0.104743. 
R2 nao centrado-0.195819. 
Desvio-padrao de estimac;:ao- 0.6925808848. 

Estatrstica de Durbin-Watson- 1.829346. 
Numero total de observac;:oes- 507. 
R 2 ajustado- 0.092159. 

sendo RO o coeficiente de correlagao dos erros. 

EstaUstica- T Sign~icfmcia 

1.23029 0.21917087 
-3.45871 0.00058932 
-0.83028 0.40677923 
-0.94463 0.34530429 
0.57270 0.56710495 

1.24353 0.21425906 
-0.54973 0.58275207 

2.95459 0.00327905 

Aos coeficientes estimados para as variaveis Mont e T estavam ligadas 
T-estatfsticas muito baixas. Oeste modo, nao podemos afirmar que o spread 
depende da dimensao do mercado, medida a partir do montante transaccionado, 
ou que e explicado a partir de uma tendemcia temporal. Assim, procedeu-se a 
uma nova regressao que exclui estas variaveis. 

(12) A correcc;:ao da heterocedasticidade foi realizada atraves da opc;:ao «Robusterrors•• do 
programa RATS. 

(13) V. Pindyck e Rubinfeld (1981) e Andrade (1993). 
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Os testes efectuados para esta regressao indicam novamente a presenc;a 
de heterocedasticidade e de autocorrelac;ao. Aplicando os metodos de correc
c;ao ja referidos, os resultados obtidos foram: 

Variavel dependente: Spread 

Variavel Coeficlente Desvio·padrao 

1 - Con stante ............ 0.298915788 0.208573889 
2-R1•1 ••••••••••••••••••••••• -0.001397410 0.000412505 
3-Apur .................... -0.002664933 0.003381156 
4 -Const ................... -0.007186696 0.007306642 
5-'t ............................. 0.004992272 0.003558320 
6-RO ....................... 0.153167707 0.049205613 

Numero de oberva96es utilizadas- 506. 
R 2 centra do- 0. 103487. 
R 2 nao centrado- 0.194691 
Desvio-padrao da estima9ao- 0.6916788673. 
Estatfstica de Durbin-Watson - 1.836229 
Numero total de observa96es- 507. 
R 2 ajustado- 0.094522. 

Estatrstica· T Sign~ic:Ancia 

1.43314 0.15244250 
-3.38762 0.00076062 
-0.78817 0.43096949 
-0.98358 0.32579579 
1.40299 0.16124174 
3.11281 0.00195926 

Como se pode verificar pela analise dos resultados, a exclusao das varia
veis Monte T nao retirou poder explicative ao modelo, o R2 (centrado e nao 
centrado) nao diminuiu. 

0 spread apresenta uma relac;ao inversa com a taxa de juro overnight (R1,1). 

Por outro lado, apresenta uma relac;ao positiva com o prazo da taxa de juro 
semanal. Podemos assim concluir que, para prazos entre 7 e 1 0 dias, quanto 
maior for este prazo, maier e a taxa de juro correspondemte. Note-se que este 
resu~ado nao e suficiente para retirar qualquer conclusao acerca da estrutura de 
prazo das taxas de juro, pois nao temos urn espectro suficiente de taxas de juro. 

Podemos concluir que o spread varia negativamente com o memento do 
perfodo de apuramento de reservas, mas que esta variavel nao e significativa
mente importante na sua determinac;ao. Este resultado e plausfvel, dado que 
nos dias de apuramento das reservas apenas sao determinadas as disponibili
dades lfquidas mfnimas que as instituic;6es devem deter em media. Este perfo
do de contagem nao coincide com o perfodo de detenc;ao efectiva dessas re
servas, que comec;a e acaba tres dias depois do comec;o e fim do perfodo de 
contagem, respectivamente. Assim, os dias que fa~am para o termino do pe
rfodo de apuramento nao sao determinantes no padrao das taxas de juro do 
mercado monetario. Apenas tres dias apos o seu comec;o e que os bancos 
devem iniciar a constituic;ao das suas disponibilidades legais e depois do seu 
ultimo dia ainda disp6em de urn prazo adicional para actuar. 

Em relac;ao ao perfodo de constituic;ao de disponibilidades mfnimas de cai
xa, tambem conclufmos que existe uma relagao negativa entre o spread e os 
dias que fa~am para o fim desse perfodo. Poderfamos interpreta-la como haven
do menos bancos a procurar reservas a urn dia no fim do perfodo (o que faz 
diminuir a taxa overnight) para constituir as suas disponibilidades mfnimas, pre-
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ferindo faze-lo mais cedo. Os bancos estariam assim dispostos a procurer fun
dos nos primeiros dias do perfodo de constituigao por uma questao de precau
gao, de aversao ao risco, mesmo que para isso pagassem urn premio pela sua 
seguranga (14). No entanto, a estatrstica T mostra que este coeficiente nao e sig
nificativo. 0 resultado obtido para a relagao entre o spread e o numero de dias 
que faltam para o fim do perfodo de constituigao de reservas poderia explicar-se 
por uma fraca aversao ao risco por parte dos bancos intervenientes no mercado. 

Para estudar essa possibilidade, podemos procurar analisar a existencia 
de algum padrao caracterizador da taxa de juro overnight, bern como da sua 
volatilidade. 

Para isso, e em primeiro Iugar, analisamos a taxa de juro overnight de 
forma semelhante a que utilizamos para o spread. As variaveis independentes 
tomadas sao as mesmas, com excepgao do prazo. Por outro lado, e aplicando 
os criterios de Akaike e Schwarz, obtemos os seguintes resultados: 

Variavel dependente: R,, 
Crih\rios de Akaike e Schwarz 

Vanavel independente (desfasamentos de ~1 ) 

> 1 
3432,93 

< 3432,93 
3441,38 

< 3441,3788 

Oeste modo, inclufmos como variavel independents urn desfasamento da 
propria taxa. 

Os resultados obtidos (antes da correcgao da heterocedasticidade e da 
autocorrelagao dos erros) nao nos permitem excluir a existencia de hetero
cedasticidade, embora nao indiquem a presenga de autocorrelagao dos erros. 
Ap6s a correcgao da heterocedasticidade, obtemos: 

Variavel dependente: Overnight 

Variavel Coeficiente Desvicrpadraor 

1 - Con stante ............ 1.708407028 1.962189208 
2- Rr.1 {1} ................. 0.862428737 0.140491370 
3- Apur .................... 0.098007309 0.056202690 
4- Const ................... 0.007763240 0.078639860 
5- Mont .................... -0.001764155 0.001546766 
6-T .......................... -0.001748709 0.001710699 

Numero de observa<;5es utilizadas- 506. 
R 2 centrado - 0.838500. 
R 2 nao centrado- 0.988462. 
Desvio-padrao da estima<;ao - 1.288581345. 
Estatistica de Durbin-Watson- 1.839721. 
Numero total de observa<;oes- 507. 
R 2 ajustado- 0.836885. 

Estatrstica· T 

0.87066 
6.13866 
1.74382 
0.09872 
-1.14054 
-1.02222 

Signnicancia 

0.38393776 
0.00000000 
0.08119069 
0.92136147 
0.25405967 
0.30667724 

onde R1,1 {1} representa a taxa de juro overnight desfasada urn perfodo de tempo. 

(14) Estes resultados estariam de acordo com os resultados obtidos por Barrett, Slovin e 
Sushka (1988) e por Cocco (1993). 
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Em relagao ao momenta do perfodo de apuramento de reservas, pode
mos concluir que a taxa de juro overnight diminui a medida que se aproxima o 
fim deste perfodo. Esta conclusao apoia a que ja tfnhamos tirado relativamente 
ao spread. Mas, neste caso, esta variavel revela-se com urn significado mais 
importante, como o demonstra o valor estimado. 

Por outro lado, e em relagao ao perfodo de constituigao de reservas, o 
coeficiente tambem e positivo, o que, novamente, apoia a conclusao anterior 
acerca da relagao desta variavel com o spread e a hip6tese de aversao pelo 
risco por parte dos bancos. No entanto, a sua estatfstica T e muito baixa. 
A variavel nao e significative. 

Conclufmos ainda que a variavel de tend€mcia apresenta urn coeficiente 
negativo. Este resultado e o esperado na medida em que ja tfnhamos vista 
que a taxa de juro overnight diminui ao Iongo do perfodo de tempo considera
do. 0 mesmo acontece em relagao ao montante. 

Por outro lado a taxa de juro apresenta uma relagao positiva, mas menor 
do que 1 , com o seu valor do perfodo imediatamente anterior. 

3.3 - Analise da volatilidade da taxa de juro overnight 

Dado que os modelos estimados nao nos permitem estabelecer uma rela
gao bern definida entre as variaveis dependentes e as variaveis independentes 
mais importantes, como Canst e Apur, decidimos complementar este estudo com 
a analise da volatilidade da taxa de jura overnight. 

A base de dados de que dispomos permite-nos calcular a variancia diaria 
efectiva da taxa de juro overnight, ponderada pelo montante das operagoes 
realizadas (1 5). Todavia, apenas podemos realizar estes calculos para o perfodo 
de tempo compreendido entre Julho de 1993 e Abril de 1995, pais, na primeira 
metade de 1993, nao dispomos de dados desagregados par operagao. 

Calculamos a variancia da taxa de juro overnight utilizando como ponde
ragao o montante de cada operagao. Em seguida, agrupamos as variancias 
relatives a cada dia do perfodo de constituigao. Os resultados podem ser ob
servados no quadro seguinte: 

QUADR02 

Varian cia media ponderada diaria da taxa de juro overnight no MMI 

Dias do perfodo de constituiyiio de reservas (k= 1, ... ,0) 

D-6 ................................................................................................................. . 
0-5 ................................................................................................................. . 
D-4 ................................................................................................................. . 
D-3 ................................................................................................................. . 
D-2 ................................................................................................................. . 
D-1 ................................................................................................................. . 
Ultimo dia (D) ................................................................................................ . 

0,01122 
0,40580 
0,45194 
0,96965 
4,85126 
0,17275 
0,15651 

(1 5) Nos artigos de Saunders e Urich (1988) e de Spindt e Hoffmeister (1988) encontramos 
um estimador para a variancia diaria da taxa de juro calculado a partir das taxas maxima e mi
nima em cada dia. No entanto, nao precisamos de utilizar este procedimento, visto que dispomos 
de dados que nos permitem calcular a variancia efectiva da taxa de juro overnight. 
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Da analise dos resultados obtidos para a varifmcia da taxa overnight, con
clufmos que a volatilidade desta taxa aumenta nos primeiros dias do perfodo 
de constituic;ao de reservas. Apenas nos dois ultimos dias do periodo de cons
tituic;ao ela diminui. 

Este padrao de comportamento da volatilidade da taxa de juro e coerente 
com o regime de reservas legais em vigor em Portugal. A existencia de urn 
desfasamento de tres dias entre o apuramento e a constituic;ao das disponibi
lidades minimas de caixa reduz a incerteza enfrentada pelos bancos. Nos tres 
dias posteriores ao periodo de apuramento e conhecido o valor minimo das 
reservas legais a constituir. 

Oeste modo, os bancos procuram, em particular, constituir reservas no 
antepenultimo dia do periodo de constitui<;ao. Neste dia, ja sabem quais as 
reservas necessarias. Por outro lado, sendo avessos ao risco, evitam a incer
teza quanto ao valor da taxa de juro nos dois ultimos dias do periodo de 
constituigao. 

Assim, a intensificagao dos ajustamentos de reservas ate ao dia referido 
conduz ao aumento da volatilidade da taxa de juro. 

Este resultado permite esclarecer a pouca importancia atribufda a variavel 
«numero de dias que faltam para o fim do perfodo de constituigao de reser
vas» na explicagao do spread e da taxa de juro overnight. A importancia da 
actividade bancaria no MMI aumenta de intensidade ate ao antepenultimo dia 
do periodo de constituigao. 0 aumento da procura de fundos conduz a subida 
da taxa de juro overnight. Mas, em seguida, a procura de fundos diminui, o 
mesmo acontecendo ao nfvel da taxa de juro e a volatilidade. Assim se explica 
por que razao, numa regressao, o numero de dias que faltam para o periodo 
de constituigao de reservas acabar nao e significativo. 

Verificamos, por conseguinte, que o baixo nivel de incerteza com que os 
bancos se defrontam nos ultimos dias do periodo de constituigao de reservas, 
conjugado com a sua atitude de aversao ao risco, explica a evolugao do nfvel 
e volatilidade da taxa de juro. 

Conclusao 

Neste trabalho apresentamos urn modelo de comportamento dos bancos 
com poder explicativo do nfvel e volatilidade das taxas de juro do MMI. 

A actuagao dos bancos neste mercado e explicada em fungao da restri
gao de reservas a cumprir, da incerteza com que se defrontam no cumprimen
to dessa restrigao e da sua atitude face ao risco. 

T estamos a explicagao do spread, entre a taxa de juro a sete dias e a 
taxa de juro overnight, entre Janeiro de 1993 e Abril de 1995, a partir de urn 
conjunto de variaveis, das quais destacamos o perfodo de constituigao de re
servas. Esta variavel, cujo coeficiente estimado e negativo, nao se revela signi
ficativa na explicagao das taxas de juro. 

Seguidamente, calculamos a variancia diaria da taxa de juro overnight para 
cada urn dos dias do perfodo de constituigao. Esta aumenta continuadamente 
ate ao antepenultimo dia do periodo de constituigao de reservas, diminuindo 
em seguida. 0 regime de reservas legais portugues, caracterizado pela exis-
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tencia de urn desfasamento de tres dias entre o apuramento e a constituic;:ao, 
explica este resultado. A diminuic;:ao da incerteza, a par com a atitude de aver
sao ao risco por parte dos bancos, conduz a intensificac;:ao do ajustamento das 
reservas a medida que se aproxima o antepenultimo dia do perfodo de consti
tuic;:ao. Neste dia os bancos conhecem a sua necessidade de reservas. A ac
tuac;:ao no mercado, neste dia em particular, evita ainda o risco de taxa de juro 
dos dois ultimos dias do perfodo de reservas. 
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