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RESUMO 

 

O trabalho busca comparar dois conjuntos de informações para a projeção das 

variações do PIB brasileiro: através de modelos econométricos aplicados sobre a 

série univariada do PIB, e a aplicação dos mesmos modelos, mas contemplando 

adicionalmente o conjunto de informação com dados da estrutura a termo de taxa de 

juros de swap PRÉ-DI. O objetivo é verificar, assim como descrito na literatura 

internacional, se informações de variáveis financeiras tem a capacidade de 

incrementar o poder preditivo de projeções de variáveis macroeconômicas, na 

medida em que esses dados também embutem as expectativas dos agentes em 

relação ao desenvolvimento do cenário econômico. 

Adicionalmente, o mesmo procedimento aplicado para os dados brasileiros é 

aplicado sobre as informações dos Estados Unidos, buscando poder fornecer ao 

estudo uma base de comparação sobre os dados, tamanho da amostra e estágio de 

maturidade das respectivas economias. 

Como conclusão do resultado do trabalho está o fato de que foi possível obter um 

modelo no qual a inclusão do componente de mercado apresenta menores erros de 

projeção do que as projeções apenas univariadas, no entanto, os ganhos de 

projeção não demonstram grande vantagem comparativa a ponto de poder capturar 

o efeito de antecipação do mercado em relação ao indicador econômico como em 

alguns casos norte-americanos. Adicionalmente o estudo demonstra que para este 

trabalho e amostra de dados, mesmo diante de diferentes modelos econométricos 

de previsão, as projeções univariadas apresentaram resultados similares. 

Palavras-chave: projeção, juros, ETTJ, PIB 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study intends to compare two groups of data in order to forecast the Brazilian 

GDP growth: through the use of econometric models applied on a univariate time 

series of the GDP, and the use of the same models but additionally incorporating the 

group of data containing the term structure of Brazilian interbank swap rates 

information. The objective is to test, as already described on abroad academic 

literature, the possibility of financial market data being capable of increasing 

predicting power of forecasting macroeconomic data, as these financial information 

possess agents expectations over the development of the economic scenario. 

Additionally, the same procedure applied over the Brazilian data is also applied over 

North-American information, in order to provide the study a relative basis comparison 

over the data, sample size, and development stage of each economy. 

As conclusion of the results of this work is the fact that it has been possible to obtain 

one model that inserts the market component and presents smaller forecast errors 

than the predicted by univariate models, however, the benefits of the projections do 

not present a great comparative advantage in order to capture the market 

anticipation effect when compared to the economic indicators as in some North 

American cases. Additionally the study shows that for this work and sample of data, 

even within different econometric predicting models, the univariate projections 

presented similar results. 

Keywords: forecast, interest rates, yield term-structure, GDP 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os dados dos mercados financeiros refletem as expectativas dos agentes em 

relação a uma perspectiva de risco e retorno dos ativos. No entanto, os dados 

podem conter informações adicionais em relação às expectativas dos agentes em 

relação aos dados macroeconômicos. A literatura internacional contempla estudos 

na qual a variável financeira pode representar um indicador antecedente de 

atividade econômica. Na medida em que o Brasil avança em diversas frentes 

econômicas como estabilidade financeira observada pelos seus dezoito anos da 

moeda Real, e a fixação do Regime de Meta de Inflação desde 1999 colabora para 

que o histórico de informações possam ganhar representatividade e permitir que 

novas análises sejam feitas. 

O objetivo do trabalho é realizar um estudo econométrico comparando as projeções 

do produto interno bruto brasileiro em função de dois conjuntos de informação. O 

primeiro conjunto de informação tem como essência conter apenas variáveis 

macroeconômicas e no trabalho foi utilizado a própria série do PIB. O segundo 

conjunto de informação tem como princípio adicionar ao conjunto de dados 

macroeconômicos um conjunto de dados financeiros, e para o trabalho foi escolhido 

a estrutura a termo de taxa de juros. 

O estudo busca mostrar se o conjunto de variáveis macroeconômicas adicionado do 

conjunto de variáveis financeiras tem incremento no poder preditivo das variáveis 

macroeconômicas. Dito de outra forma, verificar se a regressão com o conjunto de 

dados PIB e juros possui maior poder de previsão caso a regressão contenha 

apenas a variável PIB. As expectativas são de que possa haver incremento, e nesse 

caso o conjunto de variáveis financeiras poderiam ser vistas como indicadores 

antecedentes de atividade. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Existe uma forte relação entre o crescimento econômico de um país e a política 

monetária praticada pelo mesmo. As variáveis de produto interno bruto e taxa básica 

de juros são elementos essenciais no entendimento dessa relação. Além da taxa 

básica, a ETTJ – estrutura a termo da taxa de juros - revela qual a expectativa dos 

agentes para os próximos níveis de taxa de juros.  Por isso, torna-se relevante 

entender qual o comportamento da série temporal da atividade, e paralelamente, o 

comportamento da estrutura de juros. Dessa forma, torna-se possível incorporar aos 

modelos econométricos os componentes de variáveis de finanças. 

Uma das primeiras abordagens que visou investigar a informação embutida na taxa 

de juros como previsor da atividade econômica tem início no estudo de Estrella e 

Hardouvelis (1991), no qual o autor dá maior peso à informação do termo da 

inclinação da curva de juros, e apresenta uma proposta, com maior embasamento 

estatístico, de como uma variável da curva pode atuar como indicador antecedente 

da atividade econômica. O termo da inclinação se diferencia ao demonstrar poder 

preditivo adicional e superior ao do que alguns casos de variáveis relevantes 

defasadas, ou outros indicadores antecedentes. Anteriormente, os resultados de 

Stock e Watson (1989) também sinalizavam informação relevante nas informações 

da ETTJ, na medida em que a proposta de componentes a serem incluídos na 

formulação de um índice que atua como indicador antecedente de atividade 

contemplava tanto o spread das taxas de longo prazo contra a de curto prazo, 

quanto a variação da taxa de longo prazo, ambos para títulos públicos. 

 O tema de relacionar a taxa de juros básica, a sua respectiva estrutura a termo e o 

crescimento econômico é de grande relevância para os agentes de mercado. Os 

juros impactam os consumidores, os investidores, tomadores e emprestadores de 

recursos, e o Banco Central, que conduz a política monetária. Na condução da 

política, o Banco Central tem que analisar, entre diversos fatores, o nível de 

atividade no país e a dinâmica dos preços na economia, a fim de definir o patamar 

de taxa de juros a ser praticado na economia, assim como discutido na formulação 

de regra monetária por Taylor (1993). Adicionalmente, é necessário compreender a 

importância da estrutura de juros para o desempenho do papel do Banco Central, e 
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o mesmo é enfatizado no working paper do National Bureau of Economic Research, 

Estrella e Mishkin (1995). 

No entanto, a partir da ETTJ, é possível extrair um conjunto maior de informações do 

que simplesmente a inclinação. Existem métodos diversos que modelam a curva de 

juros. Nelson e Siegel (1987) buscam parametrizá-la e sugerem um modelo de 

fatores exponenciais que, de modo parcimonioso, é capaz representar diversas 

amostras de preços de títulos do governo norte-americano. Longstaff e Schwartz 

(1992) trabalharam em um modelo de equilíbrio para a estrutura a termo através de 

uma modelagem com dois fatores: taxa de juros de curto prazo e sua volatilidade. A 

abordagem de Litterman e Scheinkman (1991), que tem uma visão mais pragmática 

em relação ao propósito de gestão de proteção de portfólio, sugere três atributos 

que explicam ativos de renda-fixa em relação aos devidos vencimentos: nível, 

inclinação e curvatura. E, por conseguinte, uma serie de estudos evoluíram em 

pesquisas direcionadas a modelagem da curva de juros, como os trabalhos de Knez 

et al. (1994), Dai and Singleton (2000) e Diebold e Li (2006). Mas, no entanto os 

estudos focam mais nas abordagens que visam temas de não arbitragem e fatores, 

sem incorporar de modo explícito uma relação com dados macroeconômicos. As 

linhas de pesquisa de Hördahl et al. (2002), Wu (2002) e Ang e Piazzesi (2003) 

buscam adicionar esse vínculo na modelagem de estruturas a termo de juros. Já o 

trabalho de Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006) visa adicionar a essas abordagens 

uma visão bidirecional, no qual existe uma hipótese da leitura da curva de juros 

como forma de expectativa sobre o desenvolvimento do cenário macroeconômico 

(yield-to-macro), mas também uma leitura de como os fatores macroeconômicos 

influenciam a curva de juros (macro-to-yield). O questionamento sobre qual o fator 

da curva possui maior poder preditivo sobre a projeção do PIB é revisto no estudo 

de Ang, Piazzesi e Wei (2006) que argumentam que a taxa de juros de curto prazo 

tem maior peso do que a inclinação da ETTJ. O trabalho presente visa uma 

abordagem no qual se busca capturar dos dados financeiros uma informação 

adicional ao conjunto de informação para os modelos de projeção do indicador 

macroeconômico (yield-to-macro). 
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Além do tema dos parâmetros nominais e fatores da ETTJ, o próprio tema da 

composição da taxa de juros pode abrir mais discussões. Ang, Bekart e Wei (2008) 

propõe que a ETTJ nominal seja decomposta em função da ETTJ real, junto da 

inflação esperada e do prêmio por risco inflacionário. 

Por fim, vale a pena destacar que os artigos acima são de origem internacional, mas 

que existe uma gama de estudos referentes ao tema no âmbito local. Almeida et al. 

(2007) abordam a ampliação para quatro fatores na modelagem de curva de juros, 

principalmente em vértices de curto prazo. Laurini (2011) discute os problemas em 

abertos para a modelagem de macrofinanças, e Ribeiro e Valls Pereira (2010) que 

além de trabalhar a caracterização da curva de juros, busca fornecer uma variável 

proxy ao desempenho do ciclo econômico. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Em relação à metodologia do trabalho, é possível dividir o estudo em três tópicos: 

base de dados e estudos de caso; modelos de projeção; modelos para comparação 

de erros de projeção. Na seção de base de dados e estudos de caso serão 

comentados as variáveis presentes no trabalho, as análises de raiz unitária afim de 

que as séries possam ser inseridas nas regressões, e as combinações de casos 

entre o conjunto PIB e juros. A seção de modelos de projeção descreve os modelos 

econométricos de previsão utilizados no trabalho. Por fim, os resultados de projeção 

serão analisados para que possa ser possível compará-los com o objetivo de 

entender quais modelos junto dos respectivos conjuntos de informação possuem 

maior poder de previsão. 

Em função da base de dados brasileira possuir um histórico relevante, mas 

relativamente pequeno quando comparado à quantidade de informação que é 

disponível por algumas economias mais desenvolvidas, e com o intuito de poder 

fornecer ao estudo uma referência do que a metodologia presente resultaria quando 

aplicada às informações internacionais, foram escolhidas as informações dos 

Estados Unidos para que a análise de resultados tenha um comparativo não 

somente de dados locais, mas também uma noção de comparação internacional. 
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3.1. O CASO BRASILEIRO 

 

3.1.1. Base de dados e estudo de caso 

 

A seção a seguir descreve a série temporal das variáveis do produto interno bruto e 

da estrutura de juros do Brasil, assim como os estudos de caso que serão tratados 

nesta pesquisa. 

 

3.1.1.1. Produto Interno Bruto 

 

A variável macroeconômica utilizada no estudo foi o produto interno bruto 

mensurado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cujo histórico 

com o início em 1980 é disponibilizado pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada. O índice utilizado apresenta-se dessazonalizado e se baseia nos preços 

mercado com série em nível base 100 na referência do ano de 1995. Os dados são 

trimestrais com o primeiro trimestre em janeiro a março, e o último trimestre em 

outubro a dezembro. 
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GRÁFICO 1 – Produto Interno Bruto brasileiro 

 

3.1.1.1.1. Teste de raiz unitária 

 

Como será descrito na seção de modelos de projeção, o presente trabalho utiliza 

modelos de auto-regressão. Em função disto, existe a necessidade de utilizar dados 

cujas séries de tempo sejam estacionárias. Segue abaixo o gráfico da evolução da 

diferença logarítmica neperiana do PIB brasileiro. 

 

GRÁFICO 2 – PIB brasileiro em diferença logarítmica 
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A tabela abaixo informa o teste ADF – Augmented Dickey-Fuller - para presença de 

raiz unitária, com variável de intercepto e tendência, para a série do crescimento do 

PIB a partir de 1980 e a partir de 1996: 

Período t-estatístico p-valor

1980T1-2012T1 -10,24 0,00

1996T1-2012T1 -7,11 0,00  

TABELA 1 – Teste de raiz unitária para PIB Brasil em diferença logarítmica 

 

Os resultados na Tabela 1 indicam que rejeitou-se a presença de raiz unitária. 

 

3.1.1.2. Informação de estrutura de juros - taxas de juros Swap Pré-DI 

 

As variáveis financeiras utilizadas no estudo foram as taxas de juros pré-fixadas no 

mercado de swap de depósito interbancário (DI) da BM&FBovespa. Os dados diários 

são disponíveis desde 1998, mas para o estudo foram filtrados os dados de modo 

mensal com referência ao primeiro dia útil de cada mês. 

 

GRÁFICO 3 – Evolução da estrutura a termo de taxa de juros (%) swap PRE-DI 
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A informação de fato utilizada na regressão são as diferenças logarítmicas 

neperianas da taxa de juros e o diferencial de juros entre um prazo curto referencial, 

contrato com vencimento de um mês, e um prazo superior ao mesmo, definidos 

como spread de juros ou inclinação da curva de juros. Abaixo seguem os dados para 

vértices selecionados de diferenças logarítmicas e inclinações da curva de juros. 

 

 

GRÁFICO 4 – Diferencial logarítmico de taxa de juros swap PRE-DI 

 

 

GRÁFICO 5 – Inclinações de juros (%) em relação à taxa do primeiro mês 
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3.1.1.2.1. Teste de raiz unitária 

 

Os juros foram tratados em dois formatos: na forma de diferença logarítmica, e na 

forma de inclinação de juros. Para a utilização das séries nos modelos 

econométricos também foi necessário verificar se as séries apresentavam 

características de estacionariedade, no caso o critério foi o teste ADF. 

Segue abaixo o resultado de estacionariedade para o diferencial da taxa de juros, e 

os spreads de juros: 

Informação de 

juros

Componente 

ADF

Vértice t-estatístico p-valor t-estatístico p-valor t-estatístico p-valor

Y1M -7,55 0,00

Y3M -7,70 0,00 -5,56 0,00 -5,62 0,00

Y6M -7,01 0,00 -5,52 0,00 -5,49 0,00

Y9M -6,80 0,00 -5,48 0,00 -5,38 0,00

Y12M -5,51 0,00 -5,42 0,00 -5,33 0,00

Y18M -5,81 0,00 -3,27 0,08 -2,97 0,04

Y24M -5,86 0,00 -3,06 0,13 -2,77 0,07

Y30M -5,99 0,00 -2,92 0,17 -2,61 0,10

Y36M -6,11 0,00 -2,84 0,19 -2,50 0,12

Y40M -6,13 0,00 -2,78 0,21 -2,44 0,14

Diferença 

Logarítmica

Spread de juros em 

relação à Y1M

Spread de juros em 

relação à Y1M

Intercepto e 

Tendência

Intercepto e 

Tendência
Intercepto

 

TABELA 2 – Teste de raiz unitária para estrutura de juros brasileira 

 

3.1.1.3. Estudos de caso 

 

Apesar do tema em estudo possuir apenas dois conjuntos principais de dados (PIB e 

juros), um detalhamento importante do trabalho consiste em comentar como que a 

partir destes conjuntos é possível extrair uma série de combinações para estudos de 

caso. 
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Para começar com a relação PIB, denominou-se caso “zero” os estudos da projeção 

do PIB na forma univariada, ou seja, cujas variáveis explicativas são apenas o 

próprio PIB na forma de defasagens. 

Adicionalmente, é necessário compreender que o dado financeiro pode ser 

analisado junto da variável macroeconômica em algumas variações em termos de 

defasagem entre as informações. Os dados do mercado podem estar relacionados 

meses antes do início do PIB referência, no início ou no final do período do PIB 

referência, ou até posteriormente ao mês de referência. 

Ainda que as informações do mercado contenham as expectativas dos agentes, isso 

ocorre de modo implícito, e não existe uma distinção exata sobre como cada vértice 

de maturidade da curva expressa a expectativa do PIB projetado ao trimestre 

seguinte. 

Todo o PIB trimestral foi entendido como um período que possui três datas chaves: 

a data de início do período de mensuração do PIB, a data que encerra essa 

mensuração, e um período ao qual o trimestre encerra, mas ainda não ocorreu a 

divulgação da informação. As datas servem apenas para referenciar pontos no 

tempo aos quais se pode relacionar a estrutura de taxa de juros de modo lógico com 

o PIB. Por exemplo, o PIB do quarto trimestre de 2011 visa mensurar a atividade 

econômica iniciada em 1 de outubro de 2011, até 31 de dezembro de 2011. 

Inicialmente se demarcam dois pontos aos quais se combina a estrutura de juros, a 

observação do mercado de taxas no dia 1 de outubro e no dia 1 de janeiro. 

Adicionalmente foram referenciadas mais três datas: nove e três meses anteriores à 

data do início do período do PIB, e dois meses posteriores à data do final do 

período. Logo, um trimestre do PIB pode estar relacionado a cinco datas do mercado 

de juros de acordo com os casos abaixo: 

A. Data da informação do mercado de taxa sincronizado com a data dois meses 

após o final do período do PIB em questão. O racional consiste em se utilizar 

a informação mais recente disponível no mercado (por exemplo, indicadores 

de apurações mensais) em relação à data de divulgação do produto, supondo 

que o PIB brasileiro seria divulgado mais de dois meses à data final da 

referência; 
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B. Data da informação do mercado de taxa sincronizado com a data final do 

período do PIB em questão. A ideia se baseia em capturar as informações de 

atividade obtida no trimestre em questão, na medida em que se discorre pelo 

trimestre e outros indicadores de atividade com apurações mensais (como a 

pesquisa mensal do comércio, industrial, entre outros) vão se tornando 

conhecidos, mas estes mesmos dados ainda não estão disponíveis para todo 

o trimestre em questão; 

C. Data da informação do mercado de taxa sincronizado com a data inicial do 

período do PIB em questão. O motivo seria realizar a análise sob a ótica de 

entender qual a taxa de juros foi praticada na economia neste período, no 

sentido de que as regressões capturam a diferença do nível da taxa em 

relação ao trimestre anterior, lembrando que o nível da taxa propriamente 

dito, não entra na regressão; 

D. Data da informação do mercado de taxa sincronizado com a data anterior ao 

início do PIB em questão em três meses. O racional consiste em buscar a 

antecipação dos agentes meses antes do trimestre especificado, visando 

refletir um horizonte de curto prazo; 

E. Data da informação do mercado de taxa sincronizado com a data anterior ao 

início do PIB em questão em noves meses e assim como o caso D, o racional 

consiste em buscar a antecipação dos agentes meses antes, no entanto, 

visando um horizonte de médio-longo prazo. 
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A tabela abaixo busca ilustrar melhor as combinações de períodos trabalhadas: 

 
Linha do tempo - 

exemplo 2011

DEZ

10

JAN

11

FEV

11

MA

R11

ABR

11

MAI

11

JUN

11

JUL

11

AGO

11

SET

11

OUT

11

NOV

11

DEZ

11

JAN

12

FEV

12

MA

R12

ABR

12

MAI

12

ESTUDO
Variável 

macroeconômica

Variável financeira

Caso A

Dois meses após o 

final do PIB 

referência

Caso B
Alinhada com o final 

do PIB referência

Caso C

Alinhada com o 

início do PIB 

referência

Caso D

Antecipada em 3 

meses do início do 

PIB referência

Caso E

Antecipada em 9 

meses do início do 

PIB referência

PIB 4T2011

 

TABELA 3 – Exemplo de representação das combinações de informações para 

formar os estudos de caso 

 

Em seguida foi necessário analisar o que deveria representar o universo do conjunto 

de informação para a ETTJ. Levaram-se em conta os estudos de decomposição da 

curva de juros discutidos na referência bibliográfica aos quais indicavam que o nível 

e a inclinação de juros eram os componentes mais relevantes, aproveitando 

principalmente a contribuição da análise de componentes principais de Litterman e 

Scheinkman (1991) em que o nível e a inclinação demonstram responder por 92,7% 

e 5,1% da variação da estrutura respectivamente. Logo, cada estudo de caso 

comentado acima ficou relacionado com componentes da ETTJ de duas formas: no 

primeiro formato, pontos da estrutura de juros são selecionados, e a variação do 

nível expressa pela diferença do logaritmo é adicionada ao conjunto de variáveis 

explicativas. No segundo formato, apenas a variação da taxa do contrato de swap do 

primeiro vencimento é utilizada, e as outras variáveis são a diferença entre a taxa do 

prazo selecionado em relação à taxa do primeiro mês, ou seja, a inclinação da taxa 

de juros. 

Cada um dos casos gera uma base de análise e para cada estudo de caso será 

aplicado uma bateria de simulações para projetar o PIB, as baterias de simulações 
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consistem de três métodos descritos na seção de modelos de projeção. O escopo do 

trabalho consiste em fazer uma análise que compare as projeções dado a 

composição do conjunto de informação, logo, será definido um horizonte de corte 

para que a partir deste prazo sejam geradas estimativas de um trimestre à frente, ou 

seja, projeções out-of-sample que posteriormente são comparadas com as 

observações realizadas, e em sequencia, cada estudo de caso gera um vetor de 

erros de projeção que serão analisados na seção de resultados. 

Logo, foram estudados três casos univariados e dez casos contemplando as 

variáveis de juros. Como para cada caso foram gerados três baterias de simulação, 

ao final foram realizadas trinta e nova simulações. Abaixo estão os descritivos das 

simulações, com a definição do estudo de caso, do modelo de projeção, qual foi a 

componente de juros em estudo, e os períodos aos quais as amostras começam e 

terminam as projeções out-of-sample, além disso, estão comentados quais foram as 

variáveis envolvidas nas regressões: 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

Inicial

Amostra 

Final
Dependente Independente

Independente 

Juros

1 zero AR --
1981(2) - 

2002(4)

1981(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

NA

2 zero MSA --
1981(2) - 

2002(4)

1981(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

NA

3 zero
Espaço 

estado
--

1980(1) - 

2002(4)

1980(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

NA

4 zero AR --
1995(2) - 

2002(4)

1995(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

NA

5 zero MSA --
1995(2) - 

2002(4)

1995(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

NA

6 zero
Espaço 

estado
--

1994(1) - 

2002(4)

1994(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

NA

7 zero AR --
1998(2) - 

2002(4)

1998(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

NA

8 zero MSA --
1998(2) - 

2002(4)

1998(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

NA

9 zero
Espaço 

estado
--

1997(1) - 

2002(4)

1997(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

NA

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLBRA) PIB Brasil em diferença 
logarítmica neperiana, (BRA) PIB Brasil em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLBRA_n) variável DLBRA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLBRA 
(1) e DLBRA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 4 – Listagem de estudos para Brasil – caso zero 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

Inicial

Amostra 

Final
Dependente Independente

Independente 

Juros

10 A AR
diferença log 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy9m,dLy12

m,dLy18m,dL

y24m,dLy30m

,dLy36m, 

dLy40m

11 A MSA
diferença log 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy12m,dLy2

4m,dLy36m, 

dLy40m

12 A
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

dLy3m,dLy12

m,dLy24m, 

dLy40m

13 A AR
inclinação de 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y9m_y1m,  

y12m_y1m,y1

8m_y1m, 

y24m_y1m,y3

0m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

14 A MSA
inclinação de 

juros

 1998(1) - 

2002(4)

 1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y12m_y1m, 

y24m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

15 A
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y12m_y1m, 

y24m_y1m, 

y40m_y1m

 

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLBRA) PIB Brasil em diferença 
logarítmica neperiana, (BRA) PIB Brasil em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLBRA_n) variável DLBRA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLBRA 
(1) e DLBRA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

 

TABELA 5 – Listagem de estudos para Brasil – caso A 

 



25 
 

# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

Inicial

Amostra 

Final
Dependente Independente

Independente 

Juros

16 B AR
diferença log 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy9m,dLy12

m,dLy18m,dL

y24m,dLy30m

,dLy36m, 

dLy40m

17 B MSA
diferença log 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy12m,dLy2

4m,dLy36m, 

dLy40m

18 B
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

dLy3m,dLy12

m,dLy24m, 

dLy40m

19 B AR
inclinação de 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y9m_y1m,  

y12m_y1m,y1

8m_y1m, 

y24m_y1m,y3

0m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

20 B MSA
inclinação de 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y12m_y1m, 

y24m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

21 B
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1998(1) - 

2002(4)

1998(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y12m_y1m, 

y24m_y1m, 

y40m_y1m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLBRA) PIB Brasil em diferença 
logarítmica neperiana, (BRA) PIB Brasil em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLBRA_n) variável DLBRA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLBRA 
(1) e DLBRA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 6 – Listagem de estudos para Brasil – caso B 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

Inicial

Amostra 

Final
Dependente Independente

Independente 

Juros

22 C AR
diferença log 

juros

 1998(2) - 

2002(4)

 1998(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy9m,dLy12

m,dLy18m,dL

y24m,dLy30m

,dLy36m, 

dLy40m

23 C MSA
diferença log 

juros

 1998(2) - 

2002(4)

 1998(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy12m,dLy2

4m,dLy36m, 

dLy40m

24 C
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1998(2) - 

2002(4)

1998(2) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

dLy3m,dLy12

m, dLy40m

25 C AR
inclinação de 

juros

 1998(2) - 

2002(4)

 1998(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLBRA_1, 

dLBRA_2, 

dLBRA_3, 

dLBRA_4 , 

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y9m_y1m,  

y12m_y1m,y1

8m_y1m, 

y24m_y1m,y3

0m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

26 C MSA
inclinação de 

juros

 1998(2) - 

2002(4)

 1998(2) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y12m_y1m, 

y24m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

27 C
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1998(2) - 

2002(4)

1998(2) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y12m_y1m, 

y40m_y1m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLBRA) PIB Brasil em diferença 
logarítmica neperiana, (BRA) PIB Brasil em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLBRA_n) variável DLBRA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLBRA 
(1) e DLBRA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 7 – Listagem de estudos para Brasil – caso C 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

Inicial

Amostra 

Final
Dependente Independente

Independente 

Juros

28 D AR
diferença log 

juros

1998(3) - 

2002(4)

1998(3) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLBRA_1, 

dLBRA_2, 

dLBRA_3, 

dLBRA_4 , 

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy9m,dLy12

m,dLy18m,dL

y24m,dLy30m

,dLy36m, 

dLy40m

29 D MSA
diferença log 

juros

1998(3) - 

2002(4)

1998(3) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy12

m,dLy24m, 

dLy40m

30 D
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1998(3) - 

2002(4)

1998(3) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

dLy12m, 

dLy40m

31 D AR
inclinação de 

juros

1998(3) - 

2002(4)

1998(3) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y9m_y1m,  

y12m_y1m,y1

8m_y1m, 

y24m_y1m,y3

0m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

32 D MSA
inclinação de 

juros

1998(3) - 

2002(4)

1998(3) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

 dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y12m_y1m, 

y24m_y1m,  

y40m_y1m

33 D
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1998(3) - 

2002(4)

1998(3) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

y12m_y1m, 

y40m_y1m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLBRA) PIB Brasil em diferença 
logarítmica neperiana, (BRA) PIB Brasil em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLBRA_n) variável DLBRA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLBRA 
(1) e DLBRA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 8 – Listagem de estudos para Brasil – caso D 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

Inicial

Amostra 

Final
Dependente Independente

Independente 

Juros

34 E AR
diferença log 

juros

1999(1) - 

2002(4)

1999(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLBRA_1, 

dLBRA_2, 

dLBRA_3, 

dLBRA_4 , 

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy9m,dLy12

m,dLy18m,dL

y24m,dLy30m

,dLy36m, 

dLy40m

35 E MSA
diferença log 

juros

 1999(1) - 

2002(4)

 1999(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

dLy3m,dLy6m

,dLy12m,dLy2

4m,dLy36m

36 E
Espaço 

estado

diferença log 

juros

 1999(1) - 

2002(4) 

 1999(1) - 

2011(4) 
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular

dLy1m, 

dLy40m

37 E AR
inclinação de 

juros

1999(1) - 

2002(4)

1999(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLBRA_1, 

dLBRA_2, 

dLBRA_3, 

dLBRA_4 , 

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y6m_y1m,  

y9m_y1m,  

y12m_y1m,y1

8m_y1m, 

y24m_y1m,y3

0m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

38 E MSA
inclinação de 

juros

1999(1) - 

2002(4)

1999(1) - 

2011(4)
DLBRA

Constant, 

CSeasonal, 

DLBRA_1, 

DLBRA_2, 

DLBRA_3, 

DLBRA_4

dLy1m, 

y3m_y1m,  

y12m_y1m, 

y24m_y1m, 

y36m_y1m, 

y40m_y1m

39 E
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

 1999(1) - 

2004(1)

 1999(1) - 

2011(4)
BRA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy1m, 

y3m_y1m, 

y12m_y1m, 

y40m_y1m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLBRA) PIB Brasil em diferença 
logarítmica neperiana, (BRA) PIB Brasil em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLBRA_n) variável DLBRA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLBRA 
(1) e DLBRA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 9 – Listagem de estudos para Brasil – caso E 
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Importante ressaltar um tema, ainda que fosse de maior interesse que as amostras 

partissem sempre de um mesmo padrão como o número de observações, assim 

como o número de parâmetros explicativos, surgiram dois pontos adversos: a 

amostra foi reduzida em certos casos para que fosse possível gerar os diversos 

estudos de caso; e o tamanho da amostra se mostrou impeditivo para a 

convergência de alguns modelos econométricos, o que acabou resultando na 

redução do número de variáveis explicativas em alguns casos. 

Entretanto, vale relembrar que por mais que o estudo tenha como parte do 

procedimento comparar os resultados dos modelos, o principal critério e tema do 

estudo são referentes à composição do conjunto de informação: com ou sem a 

variável financeira. Logo, não é impeditivo para essa análise em específico se 

alguns modelos contendo as variáveis da ETTJ não ficaram uniformes nesse 

aspecto. Esse tipo de uniformidade foi possível ser obtido no caso norte-americano 

em função da base de dados mais ampla que será discutido no tópico seguinte, e 

serve como base de comparação. 

 

3.2. O CASO NORTE-AMERICANO 

 

3.2.1. Base de dados e estudo de caso 

 

A seção a seguir descreve a série temporal das variáveis do produto interno bruto e 

da estrutura de juros dos Estados Unidos, assim como os estudos de caso que 

serão tratados nesta pesquisa. 

 

3.2.1.1. Produto interno bruto 

 

A variável macroeconômica utilizada no estudo foi o produto interno bruto 

mensurado pelo BEA – Bureau of Economic Analysis – cujo dado é disponibilizado 
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pelo FMI – Fundo Monetário Internacional, código IFS4_GDPEUA4. A série 

apresenta-se dessazonalizada, os valores estão referenciados a índice 100 para o 

ano de 2005, e foi utilizada a série desde 1975. 

 

 

 

GRÁFICO 6 – Produto Interno Bruto norte-americano (média 2005 = 100) 

 

3.2.1.1.1. Teste de raiz unitária  

Assim como no caso brasileiro, foi necessária uma verificação da hipótese de 

estacionariedade da série temporal. 
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GRÁFICO 7 – PIB norte-americano em diferença logarítmica 

 

A tabela abaixo informa o teste ADF para presença de raiz unitária, com variável de 

intercepto e tendência: 

Período t-estatístico p-valor

1975T1-2008T1 -8,47  0,00  

TABELA 10 – Teste de raiz unitária para PIB norte-americano em diferença 

logarítmica 

 

Os resultados na Tabela 10 indicam que rejeitou-se a presença de raiz unitária. 

 

3.2.1.2. Informação de estrutura de juros - taxas de juros títulos soberanos 

 

As variáveis financeiras utilizadas no estudo foram as taxas de juros pré-fixadas no 

mercado de títulos soberanos norte-americanos, ou as chamadas Treasuries. Os 

dados diários são disponíveis desde 1977, mas para o estudo foram filtrados os 

dados de modo mensal com referência ao primeiro dia útil de cada mês. 
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GRÁFICO 8 – Evolução da estrutura a termo de juros (%) de títulos soberanos norte-

americanos 

 

As informações de fato utilizadas nas regressões são as diferenças logarítmicas das 

taxas de juros e o diferencial dos juros entre um prazo curto referencial e um prazo 

superior ao mesmo. Abaixo seguem os dados para vértices selecionados de 

diferenças logarítmicas e inclinações de juros. 

 

 

GRÁFICO 9 – Diferencial logarítmico da taxa de juros das Treasuries 
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GRÁFICO 10 – Inclinações de juros em relação à taxa do terceiro mês 

 

 

3.2.1.2.1. Teste de raiz unitária 

 

Seguindo a lógica do estudo de dados nacionais, encontra-se abaixo as avaliações 

de estacionariedade pelo teste ADF. 

 

Informação 

de juros

Componente 

ADF

Vértice t-estatístico p-valor t-estatístico p-valor t-estatístico p-valor

Y3M -8,95 0,00

Y6M -9,08 0,00 -7,46 0,00 -7,40 0,00

Y24M -11,33 0,00 -5,25 0,00 -4,92 0,00

Y60M -12,15 0,00 -4,32 0,00 -4,33 0,00

Y120M -12,09 0,00 -3,91 0,01 -3,92 0,00

Y360M -11,60 0,00 -3,61 0,03 -3,53 0,00

Diferença 

Logaritmica

Spread de jurosem 

relação à 3m

Spread de juros em 

relação à 3m

Intercepto e 

Tendência

Intercepto e 

Tendência
Intercepto

 

TABELA 11 – Teste de raiz unitária para estrutura de juros norte-americana 
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3.2.1.3. Estudos de caso 

 

Os estudos de caso seguiram lógica semelhante ao caso local, mas aproveitando de 

que a série internacional já possui uma amostra mais ampla, foram tratados os 

seguintes casos: novamente denominou-se caso “zero” os estudos da projeção do 

PIB cujas variáveis explicativas são apenas o próprio PIB. Também foram 

trabalhadas cinco combinações que geram os casos A, B, C, D e E definidos 

anteriormente e de modo análogo ao caso brasileiro, com apenas algumas 

diferenças como o fato da taxa de juros de curto prazo ficar definida como o vértice 

de três meses devido à composição da base histórica, e para o caso B foi utilizado a 

defasagem de apenas um mês e não de dois meses, dado que as publicações do 

PIB tendem a possuir um intervalo menor de defasagem para a publicação do 

indicador. 

A seguir estão os descritivos das simulações, com a definição do estudo de caso, do 

modelo de projeção, qual foi a componente de juros em estudos, e os períodos aos 

quais as amostras começam e terminam as projeções out-of-sample, além disso 

estão comentados quais foram as variáveis envolvidas nas regressões: 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

inicial

Amostra 

final
Dependente

Independente 

Juros

Independente 

Juros

1 zero AR --
1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4;

NA

2 zero MSA --
1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

NA

3 zero
Espaço 

estado
--

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

NA

4 A AR
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

5 A MSA
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

6 A
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

7 A AR
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

8 A MSA
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

9 A
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLEUA) PIB Estados Unidos em 
diferença logarítmica neperiana, (EUA) PIB Estados Unidos em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLEUA_n) variável DLEUA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLEUA 
(1) e DLEUA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 12 – Listagem de estudos para EUA – casos zero e A 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

inicial

Amostra 

final
Dependente

Independente 

Juros

Independente 

Juros

10 B AR
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

11 B MSA
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

12 B
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

13 B AR
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

14 B MSA
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

y24m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

15 B
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLEUA) PIB Estados Unidos em 
diferença logarítmica neperiana, (EUA) PIB Estados Unidos em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLEUA_n) variável DLEUA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLEUA 
(1) e DLEUA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 13 – Listagem de estudos para EUA – caso B 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

inicial

Amostra 

final
Dependente

Independente 

Juros

Independente 

Juros

16 C AR
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

17 C MSA
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

18 C
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

19 C AR
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

20 C MSA
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

21 C
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLEUA) PIB Estados Unidos em 
diferença logarítmica neperiana, (EUA) PIB Estados Unidos em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLEUA_n) variável DLEUA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLEUA 
(1) e DLEUA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 14 – Listagem de estudos para EUA – caso C 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

inicial

Amostra 

final
Dependente

Independente 

Juros

Independente 

Juros

22 D AR
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

23 D MSA
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

24 D
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

25 D AR
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

26 D MSA
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

27 D
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLEUA) PIB Estados Unidos em 
diferença logarítmica neperiana, (EUA) PIB Estados Unidos em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLEUA_n) variável DLEUA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLEUA 
(1) e DLEUA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 15 – Listagem de estudos para EUA – caso D 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Amostra 

inicial

Amostra 

final
Dependente

Independente 

Juros

Independente 

Juros

28 E AR
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

29 E MSA
diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

30 E
Espaço 

estado

diferença log 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

dLy6m,dLy24m

,dLy60m, 

dLy120m, 

dLy360m

31 E AR
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

dLEUA_1, 

dLEUA_2, 

dLEUA_3, 

dLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

32 E MSA
inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
DLEUA

Constant, 

CSeasonal, 

DLEUA_1, 

DLEUA_2, 

DLEUA_3, 

DLEUA_4

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

33 E
Espaço 

estado

inclinação de 

juros

1978(1) - 

1997(4)

1978(1) - 

2007(4)
EUA

Tendência, 

Sazonal, 

Irregular, 

AR(1), AR(2)

dLy3m, 

y6m_y3m, 

y24m_y3m, 

y60m_y3m, 

y120m_y3m, 

y360m_y3m

Notas: 1 – Modelos de projeção: (AR) Auto-regressivo, (MSA) Markov switch, Espaço estado; 
2- Dependente (Variáveis dependentes na regressão): (DLEUA) PIB Estados Unidos em 
diferença logarítmica neperiana, (EUA) PIB Estados Unidos em nível; 
3- Independente (variáveis independentes na regressão): (DLEUA_n) variável DLEUA 
com n defasagens, (CSeasonal) Constante sazonal, AR(1) e AR(2) equivalem a DLEUA 
(1) e DLEUA(2) respectivamente; 
4- Independente juros (variáveis independentes na regressão referentes aos 
componentes da ETTJ): (dLynm) representa diferença logarítmica neperiana da taxa ou 
yield com prazo para vencimento em n meses, (ynm_ymm) representa a inclinação da 
ETTJ pela diferença entre a taxa do prazo n menos a taxa do prazo m; 
5- (NA) indica que o valor no caso em questão não se aplica; 
6- (--) indica a não existência da componente no caso em estudo;  

TABELA 16 – Listagem de estudos para EUA – caso E 
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3.3. MODELOS DE PROJEÇÃO 

 

O presente estudo utilizou três modelos econométricos para realizar as projeções da 

série do PIB e terão seus conceitos teóricos descritos nos tópicos a seguir. As 

simulações foram realizadas no software Oxmetrics, e os módulos utilizados são 

documentados ao final de cada tópico. 

 

3.3.1. Modelo Auto-regressivo 

 

A equação que descreve o processo univariado possui a seguinte forma: 

(1)     

No qual os coeficientes são estimados pelo método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). Sendo que  nesse caso representa a diferença em logaritmo do 

PIB, e  equivale a um ruído branco. 

O processo que adicionalmente contempla as variáveis da ETTJ foi dividido em duas 

formas: 

Na primeira forma são inseridas no modelo as variáveis de taxa de juros, 

representadas pelo diferencial em logaritmo da taxa de juros descrito por , sendo 

que o somatório descreve q vértices na estrutura de taxa de juros, e cada diferencial 

de taxa está relacionada a um coeficiente b. 

(2)     

Na segunda forma, as informações da taxa de juros serão representadas como 

diferencial da taxa de prazo longo em relação a uma taxa referência de curto prazo: 

(3)     

No caso, para não se perder a informação sobre a variação do nível da taxa de 

juros, foi mantido uma variável que contempla a variação da taxa de curto prazo, , 
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e a variável  representa o próprio nível da taxa de juros, e não o diferencial em 

logaritmo. 

Assim como ficou listado nas tabelas 4 a 9 e nas tabelas 12 a 16, foi optado por 

manter um padrão de quatro defasagens em função do padrão trimestral dos dados. 

As projeções foram simuladas no módulo PcGive utilizando a classe  Single-

equation Dynamic Modelling. 

 

3.3.2. Modelo Markov switch 

 

O modelo Markov switch auto-regressivo (MSA) permite adicionar uma importante 

característica ao modelo AR tradicional, que consiste no fato de que a série em 

estudo pode seguir mais de um estado, ou seja, existe a probabilidade do modelo 

seguir mais de uma forma auto-regressiva. No estudo presente foi simulado que a 

série do PIB poderia ser representada por dois estados, .  

(4)     

Fica associado que as séries seguirão uma cadeia de Markov com probabilidades de 

transição na seguinte forma: 

(5)     

Ou seja, existe uma função implícita que governa a transição de uma série para a 

outra. A natureza estocástica do modelo implica que nunca se tem a certeza de que 

a variável  está no estado um ou dois, sendo possível apenas atribuir uma 

probabilidade de que se a variável está no estado i existe a probabilidade  de se 

permanecer neste estado. 

Assim como nos modelos AR, sobre os modelos MSA também foram realizadas 

simulações da série univariada do PIB, e da série do PIB em conjunto com as 

variáveis da estrutura da taxa de juros, seguindo o mesmo racional e notação das 

equações anteriores: 
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Modelo com taxa de juros em diferencial do logaritmo: 

(6)     

Modelo com taxa de juros como inclinação: 

(7)     

 

Seguindo a mesma lógica do modelo auto-regressivo, em função da periodicidade 

trimestral dos dados do produto interno bruto, as defasagens foram padronizadas 

em quatro defasagens. 

As projeções foram simuladas no módulo PcGive utilizando a classe Regime 

Switching Models. 

 

3.3.3. Modelo Espaço estado 

 

A formulação em espaço-estado permite que a variável dependente, ainda que não-

estacionária, seja representada na forma de nível, e não na forma de diferença de 

logaritmo. Nesse caso o PIB em nível é descrito pela variável , enquanto os 

componentes auto-regressivos são expressos por . 

Nas simulações realizadas foi adotado o modelo de espaço estado com 

componentes de tendência, sazonalidade, irregular, coeficiente auto-regressivo de 

primeira e segunda ordem. 

(8)     ,  

(9)      ,   

(10)     ,   

(11)     ,   
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A representação por espaço estado permite relacionar variáveis observadas a 

variáveis não observadas, e adicionalmente não restringir que os parâmetros variem 

ao longo do tempo. 

O modelo permite também que sejam adicionadas ao conjunto de parâmetros 

explicativos as variáveis relacionadas às taxas de juros, e seguindo a notação dos 

modelos anteriores temos na forma de taxa de juros como diferencial do logaritmo: 

(12)    

E na forma como inclinação dos juros 

(13)    

As projeções foram simuladas no módulo STAMP. 

 

3.4. MODELO DE COMPARAÇÃO DE ERROS DE PROJEÇÃO 

 

Contando com um número significativo de simulações e projeções, e a necessidade 

de um critério para poder comparar os resultados dos modelos, o presente trabalho 

utilizou a rotina de comparação de modelos desenvolvido por Hansen e Lunde 

(2010), MCS – Model Confidence Set, cuja rotina é disponível no pacote MulCom 

(Multiple Comparison) que é compatível com o software Oxmetrics. 

Partindo do conjunto de projeções  no qual é composto por um número finito de 

modelos  e cada modelo tendo uma listagem de amostras de projeções 

, a rotina busca determinar quais os modelos podem ser classificados 

como melhores . A partir de uma função perda, definida como erro quadrático ou 

erro absoluto, 

(14)    , 

sendo  variável projetada e  a variável observada, a rotina busca restringir quais 

amostras devem pertencer ao conjunto  através do diferencial entre  os resultados 
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da função perda , para todo i e j pertencentes a , e que seguem a 

definição de que 

(15)    

Logo, para conseguir atingir um conjunto considerado melhor, a rotina segue um 

ciclo de comparações estatísticas entre cada listagem de modelos procedendo com 

a seguinte lógica: tomando como base a suposição de que existe um conjunto ideal 

de modelos equivalente ao conjunto de projeções que montam o universo mais 

amplo de modelos, . O intuito é fazer uma rotina de busca de tal maneira que 

seja possível extrair de  conjuntos de modelos que tenham erros de projeção mais 

elevados. O critério para essa eliminação é baseado em um teste de equivalência 

entre um par de conjuntos de tal maneira que seja possível chegar a um valor de 

erro que rejeitaria a hipótese nula de equivalência em um dado nível de significância 

previamente especificado – nas simulações foram utilizadas o valor padrão do 

software em 10%. A repetição desse processo tende a fazer com que  contenha 

apenas os conjuntos sobreviventes, ou seja, tende a separar os melhores modelos. 

 A rotina também fornece um p-valor no qual o menor valor indica uma baixa 

probabilidade de o conjunto ser classificado como o melhor modelo, ou seja, 

pertencer a , dessa forma é possível ordenar os modelos com as melhores 

capacidades preditivas, e de modo lógico, o melhor modelo recebe o valor de 1 para 

o p-valor da rotina do MCS. 

Apenas documentando o procedimento operacional, diante de cada modelo foi 

possível obter o vetor de valores projetados. A matriz de observações reais  e 

previsões  foi levada ao Oxmetrics para que fosse feito a rotina da ordenação dos 

modelos visando encontrar aquele que disponibilizasse o menor erro, no trabalho 

optou-se pela função de perda como erros quadráticos.  
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4. RESULTADOS 

 

Conforme comentado anteriormente, o trabalho possui duas etapas importantes em 

termos de resultados econométricos: a primeira parte que consiste nas projeções e a 

segunda parte que faz a comparação entre as projeções. Em função do número 

elevado de projeções e variações envolvidas, os resultados das projeções, assim 

como as observações reais ficarão apenas tabelados no apêndice do trabalho. Será 

enfatizado nesta seção os resultados em relação à ordenação dos modelos e 

conjuntos de informação em função da análise descrita pela comparação de erros de 

projeção. 

 

4.1. CASO BRASILEIRO 

 

Para o caso brasileiro foi optado por realizar duas etapas de comparação dos erros, 

a primeira a partir das projeções iniciadas no primeiro trimestre de 2003, e a 

segunda a partir do primeiro trimestre de 2005, ambos finalizando no primeiro 

trimestre de 2012. Surgiram dois motivos para se dividir em etapas: o primeiro mais 

evidente foi devido ao fato de que pelo tamanho da amostra, um dos testes não 

obteve convergência quando iniciado em 2003 – teste número 39. O outro motivo 

era verificar se na medida em que mais amostras fossem incorporadas ao conjunto, 

se poderia haver alguma mudança na ordenação de comparação dos modelos. 

As tabelas abaixo descrevem qual o teste realizado, seguindo a mesma identificação 

descrita na seção de metodologia, e para facilitar o relacionamento dos resultados 

com a identificação do teste, foram inseridas na tabela as características básicas do 

teste como a definição do caso tratado, o modelo econométrico de projeção, a 

variável da ETTJ envolvida no caso, e ao final qual o erro quadrático médio das 

projeções e o p-valor segundo o teste MCS.  
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS       

p-valor

1 zero AR -- 0,164 0,83

2 zero MSA -- 0,164 0,83

3 zero
Espaço 

estado
-- 0,168 0,83

4 zero AR -- 0,176 0,83

5 zero MSA -- 0,219 0,39

6 zero
Espaço 

estado
-- 0,191 0,83

7 zero AR -- 0,168 0,83

8 zero MSA -- 0,202 0,52

9 zero
Espaço 

estado
-- 0,181 0,83

10 A AR
diferença log 

juros
0,242 0,07

11 A MSA
diferença log 

juros
0,441 0

12 A
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,225 0,25

13 A AR
inclinação de 

juros
0,2 0,78

14 A MSA
inclinação de 

juros
0,31 0

15 A
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,233 0,29

 

TABELA 17 – Listagem de resultados para Brasil – casos zero e A - 2003 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS p-

valor

16 B AR
diferença log 

juros
0,232 0,12

17 B MSA
diferença log 

juros
0,325 0

18 B
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,196 0,8

19 B AR
inclinação de 

juros
0,171 0,83

20 B MSA
inclinação de 

juros
0,224 0,19

21 B
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,208 0,68

22 C AR
diferença log 

juros
0,181 0,83

23 C MSA
diferença log 

juros
0,135 1

24 C
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,207 0,78

25 C AR
inclinação de 

juros
0,193 0,83

26 C MSA
inclinação de 

juros
0,244 0,06

27 C
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,194 0,83

 

TABELA 18 – Listagem de resultados para Brasil – casos B e C - 2003 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS p-

valor

28 D AR
diferença log 

juros
0,213 0,49

29 D MSA
diferença log 

juros
0,307 0,04

30 D
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,206 0,54

31 D AR
inclinação de 

juros
0,213 0,8

32 D MSA
inclinação de 

juros
0,196 0,83

33 D
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,205 0,59

34 E AR
diferença log 

juros
0,254 0,09

35 E MSA
diferença log 

juros
0,557 0

36 E
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,219 0,32

37 E AR
inclinação de 

juros
0,224 0,27

38 E MSA
inclinação de 

juros
0,451 0,04

39 E
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
-- --

 

TABELA 19 – Listagem de resultados para Brasil – casos D e E - 2003 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS p-

valor

1 zero AR -- 0,184 0,42

2 zero MSA -- 0,184 0,42

3 zero
Espaço 

estado
-- 0,185 0,42

4 zero AR -- 0,191 0,42

5 zero MSA -- 0,234 0,42

6 zero
Espaço 

estado
-- 0,211 0,42

7 zero AR -- 0,19 0,42

8 zero MSA -- 0,208 0,42

9 zero
Espaço 

estado
-- 0,203 0,42

10 A AR
diferença log 

juros
0,232 0,42

11 A MSA
diferença log 

juros
0,385 0,1

12 A
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,238 0,42

13 A AR
inclinação de 

juros
0,2 0,42

14 A MSA
inclinação de 

juros
0,292 0,1

15 A
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,253 0,42

 

TABELA 20 – Listagem de resultados para Brasil – casos zero e A - 2005 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS p-

valor

16 B AR
diferença log 

juros
0,245 0,41

17 B MSA
diferença log 

juros
0,345 0,01

18 B
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,195 0,42

19 B AR
inclinação de 

juros
0,191 0,42

20 B MSA
inclinação de 

juros
0,252 0,35

21 B
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,221 0,42

22 C AR
diferença log 

juros
0,16 0,42

23 C MSA
diferença log 

juros
0,119 1

24 C
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,228 0,42

25 C AR
inclinação de 

juros
0,193 0,42

26 C MSA
inclinação de 

juros
0,263 0,28

27 C
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,215 0,42

 

TABELA 21 – Listagem de resultados para Brasil – casos B e C - 2005 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS p-

valor

28 D AR
diferença log 

juros
0,212 0,42

29 D MSA
diferença log 

juros
0,238 0,33

30 D
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,228 0,42

31 D AR
inclinação de 

juros
0,184 0,42

32 D MSA
inclinação de 

juros
0,236 0,42

33 D
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,228 0,42

34 E AR
diferença log 

juros
0,23 0,42

35 E MSA
diferença log 

juros
0,644 0,02

36 E
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,243 0,37

37 E AR
inclinação de 

juros
0,23 0,42

38 E MSA
inclinação de 

juros
0,23 0,42

39 E
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,237 0,4

 

TABELA 22 – Listagem de resultados para Brasil – casos D e E - 2005 

 

4.2. CASO NORTE-AMERICANO 

 

Para o caso norte-americano, como o número de amostras era superior, foi optado 

por realizar apenas uma etapa de comparação dos erros que se iniciaram a partir do 

primeiro trimestre de 1998, até o primeiro trimestre de 2008. O motivo de não 

carregar a amostra até o mesmo período do caso brasileiro, primeiro trimestre de 

2012, foi em função do fato de que no final de 2007 o país se torna epicentro de uma 

crise financeira relevante, até mais recentemente adotar um conjunto de políticas 

monetárias com taxa de juros em patamares próximos de zero, logo, acabaria 

envolvendo um episódio mais específico para estudo, sem contar que as amostras 

iniciadas desde 1978 foram o suficiente para poder contrastar com o estudo de 

dados locais. 
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As tabelas abaixo descrevem qual o teste realizado e o respectivo resultado, com os 

mesmos campos do caso brasileiro. 

# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS       

p-valor

1 zero AR -- 0,029 0,958

2 zero MSA -- 0,029 0,958

3 zero
Espaço 

estado
-- 0,029 0,958

4 A AR
diferença log 

juros
0,037 0,694

5 A MSA
diferença log 

juros
0,083 0,002

6 A
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,037 0,639

7 A AR
inclinação de 

juros
0,030 0,958

8 A MSA
inclinação de 

juros
0,035 0,927

9 A
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,041 0,277

10 B AR
diferença log 

juros
0,032 0,958

11 B MSA
diferença log 

juros
0,045 0,741

12 B
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,031 0,958

13 B AR
inclinação de 

juros
0,029 0,958

14 B MSA
inclinação de 

juros
0,027 1,000

15 B
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,033 0,958

 

TABELA 23 – Listagem de resultados para EUA – casos zero, A e B 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS       

p-valor

16 C AR
diferença log 

juros
0,039 0,175

17 C MSA
diferença log 

juros
0,048 0,014

18 C
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,041 0,064

19 C AR
inclinação de 

juros
0,043 0,046

20 C MSA
inclinação de 

juros
0,042 0,029

21 C
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,033 0,904

22 D AR
diferença log 

juros
0,052 0,006

23 D MSA
diferença log 

juros
0,050 0,003

24 D
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,031 0,958

25 D AR
inclinação de 

juros
0,031 0,958

26 D MSA
inclinação de 

juros
0,035 0,927

27 D
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,030 0,958

 

TABELA 24 – Listagem de resultados para EUA – casos C e D 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS       

p-valor

28 E AR
diferença log 

juros
0,039 0,413

29 E MSA
diferença log 

juros
0,044 0,119

30 E
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,032 0,958

31 E AR
inclinação de 

juros
0,038 0,549

32 E MSA
inclinação de 

juros
0,032 0,958

33 E
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,030 0,958

 

TABELA 25 – Listagem de resultados para EUA – caso E 

 

 

4.3. COMPARAÇÃO DE MODELOS ENTRE PAÍSES  

 

Em destaque segue abaixo os primeiro quinze testes que ficaram com o menor erro 

quadrático médio (ordenação crescente) e o MCS p-valor mais elevado (ordenação 

decrescente), ou seja, os modelos que podem ser considerados como os melhores 

para Brasil e depois os primeiros quinze resultados para Estados Unidos. 

Esses levantamentos parecem interessantes para fornecer uma melhor noção do 

que seria possível obter com os dados brasileiros supondo um maior estágio de 

amadurecimento da economia local e uma base de dados histórica mais ampla. 
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# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS       

p-valor

23 C MSA
diferença log 

juros
0,135 1,00

1 zero AR -- 0,164 0,83

2 zero MSA -- 0,164 0,83

3 zero Espaço estado -- 0,168 0,83

4 zero AR -- 0,176 0,83

6 zero Espaço estado -- 0,191 0,83

7 zero AR -- 0,168 0,83

9 zero Espaço estado -- 0,181 0,83

19 B AR
inclinação de 

juros
0,171 0,83

22 C AR
diferença log 

juros
0,181 0,83

25 C AR
inclinação de 

juros
0,193 0,83

27 C Espaço estado
inclinação de 

juros
0,194 0,83

32 D MSA
inclinação de 

juros
0,196 0,83

18 B Espaço estado
diferença log 

juros
0,196 0,80

31 D AR
inclinação de 

juros
0,213 0,80

 

TABELA 26 – Listagem dos quinze melhores resultados para Brasil – 2003 
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# 

TESTE
CASO

Modelo de 

projeção

Component

e ETTJ

Erro Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS       

p-valor

23 C MSA
diferença log 

juros
0,119 1,00

1 zero AR -- 0,184 0,42

2 zero MSA -- 0,184 0,42

3 zero Espaço estado -- 0,185 0,42

4 zero AR -- 0,191 0,42

6 zero Espaço estado -- 0,211 0,42

7 zero AR -- 0,190 0,42

8 zero MSA -- 0,208 0,42

9 zero Espaço estado -- 0,203 0,42

13 A AR
inclinação de 

juros
0,200 0,42

18 B Espaço estado
diferença log 

juros
0,195 0,42

19 B AR
inclinação de 

juros
0,191 0,42

21 B Espaço estado
inclinação de 

juros
0,221 0,42

22 C AR
diferença log 

juros
0,160 0,42

24 C Espaço estado
diferença log 

juros
0,228 0,42

 

TABELA 27 – Listagem dos dez melhores resultados para Brasil – 2005 

 

 



57 
 

# TESTE CASO
Modelo de 

projeção

Componente 

ETTJ

Erro 

Quadrático 

Médio(*10^3)

MCS       

p-valor

14 B MSA
inclinação de 

juros
0,027 1,000

1 zero AR -- 0,029 0,958

2 zero MSA -- 0,029 0,958

3 zero
Espaço 

estado
-- 0,029 0,958

7 A AR
inclinação de 

juros
0,030 0,958

10 B AR
diferença log 

juros
0,032 0,958

12 B
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,031 0,958

13 B AR
inclinação de 

juros
0,029 0,958

15 B
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,033 0,958

24 D
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,031 0,958

25 D AR
inclinação de 

juros
0,031 0,958

27 D
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,030 0,958

30 E
Espaço 

estado

diferença log 

juros
0,032 0,958

32 E MSA
inclinação de 

juros
0,032 0,958

33 E
Espaço 

estado

inclinação de 

juros
0,030 0,958

 

TABELA 28 – Listagem dos quinze melhores resultados para EUA 

 

Inicialmente é possível perceber algumas semelhanças entre os resultados do caso 

brasileiro e do caso norte-americano. O primeiro lugar das listagens das duas 

economias ficou ocupado por um conjunto de informação que contém as variáveis 

de juros. Adicionalmente, a outra semelhança foi o fato de que em ambos os casos o 

modelo de projeção utilizado foi o de mudança de regime Markov Switch - MSA. No 

entanto, na primeira colocação do caso brasileiro utiliza-se como componentes da 

ETTJ a variação logarítmica neperiana dos juros, enquanto no caso norte-americano 

os componentes são os spreads de juros em relação ao vértice de três meses. Outro 

ponto em comum foi o fato de que para os dois países, os casos univariados figuram 

dentro das cinco melhores colocações. 
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Em relação a qual tipo de informação da ETTJ, variação logarítmica ou inclinação, é 

possível considerar relevante, pode-se comentar que no caso norte-americano em 

oito dos quinze resultados da Tabela 28 a componente da ETTJ foi a inclinação de 

juros, superior aos quatro casos de variação logarítmica. Já na lista brasileira com 

referência a 2003, Tabela 26, os dados de inclinação são contabilizados em cinco 

casos, contra três casos de diferença logarítmica. A situação se inverte para a 

referência 2005, Tabela 27, quando o número de casos contabilizados com 

inclinação recua para apenas três casos, e o de diferença logarítmica sobe a quatro 

casos. Logo, aparentemente existe uma predominância dos casos de inclinação da 

curva de juros para os estudos norte-americanos, enquanto no caso brasileiro não é 

possível distinguir a existência de uma predominância do tipo de componente da 

ETTJ. O que na realidade surpreende de certa forma, porque as componentes de 

spreads para o mercado brasileiro não tiveram p-valor tão baixo em termos de 

estacionariedade quando comparado aos testes de estacionariedade dos Estados 

Unidos, vide as tabelas 2 e 11. 

No quesito de erros quadráticos, os erros para os casos dos Estados Unidos são 

relativamente menores quando comparados aos casos brasileiros. Pelo menos dois 

motivos podem ser citados, o primeiro é em função do tamanho superior da amostra 

de dados norte-americanos, e o segundo ponto é em função de que os Estados 

Unidos já possui uma economia mais madura quando comparada à brasileira. 

No tema de alinhamento entre a variável PIB e a variável juros, o destaque 

comparativo entre as duas economias, em termos de alinhamento dos dados, seria a 

presença de seis estudos casos tipo D e E (Testes 24, 25, 27 e testes 30, 32 e 33) 

para a listagem dos Estados Unidos, dado que esses dois estudos de caso utilizam 

os dados de variação do PIB com juros em três e nove meses antecedentes, 

respectivamente. Para os dados brasileiros a maioria dos melhores testes foram os 

univariados. O destaque seria para o teste número vinte e três que conseguiu figurar 

na primeira posição como um caso no qual a diferença logarítmica dos juros no 

início do período do PIB referência contribuiu para menores erros de projeção. Com 

uma defasagem de três meses da curva de juros, caso tipo D, foram listados apenas 

dois casos para o Brasil com referência a 2003, e nenhum caso para a referência 

2005. Os casos com as componentes da curva de juros antecedendo em nove 

meses o início do PIB referência brasileiro figuram apenas após a vigésima-terceira 

colocação quando todos os resultados são ordenados por erro quadrático médio e p-

valor.  

O estudo de caso do Brasil também se diferenciou pelo fato de que os tamanhos dos 

históricos do PIB e das taxas de juros possuem uma diferença relevante, em cerca 

de quase duas décadas, como mostra o gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 11 – Série histórica do PIB brasileiro e da taxa de 1 mês de swap PRÉ-DI 

 

Em relação à estrutura dos juros ainda é possível perceber algumas outras 

distinções. A começar pela tendência, a taxa de juros brasileira tem uma forte 

tendência declinante no período de análise, o que não é escopo do trabalho, mas 

apenas comentado que temas como os ganhos na estabilidade financeira e melhoria 

na percepção de risco em relação aos investidores, principalmente os estrangeiros, 

colaboraram para a redução tanto do nível da taxa, quanto da volatilidade, como é 

possível perceber pelas oscilações de nível (gráfico 3) e de inclinação (gráfico 5) 

principalmente nos anos anteriores a 2003. Em 1994, ano em que o país adota a 

moeda Real, a agência de crédito Standard & Poor´s atribuiu nota “B” para crédito 

de moeda estrangeira em emissões de longo prazo. E seguindo o histórico de 

revisões da agência, o país consegue status de investment-grade, nota ao qual o 

país supera a classificação de grupo especulativo, apenas no ano de 2008. Visto de 

outra forma além das notas de crédito, os títulos brasileiros quando comparados aos 

títulos norte-americanos pelo EMBI, Emerging Markets Bond Index, ajuda a 

evidenciar que ao longo de um horizonte relevante, de 1994 até 2006, os 

investidores cobraram um prêmio por risco acima de 300 pontos, o que talvez em 

termos absolutos seja difícil deduzir uma conclusão precisa, mas em termos 

relativos, representa uma redução na percepção de risco em quase 80% desde o 

início do plano Real. 
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GRÁFICO 12 – Série histórica do EMBI Brasil 

 

Outro ponto relevante é referente ao horizonte da ETTJ, enquanto o histórico dos 

Estados Unidos cobre vértices de três meses a trinta anos, o horizonte na estrutura 

brasileira iniciou-se a partir de um mês até quarenta meses. Apenas na base de 

dados no final de 2006 até a base mais recente os vértices são disponíveis com 

maturidade até o intervalo de quinze a dezesseis anos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os resultados indicam que o estudo de caso com diferença no logaritmo dos juros, 

com modelo Markov Switch – teste número 23 - obteve melhor posicionamento no 

ranking de melhor modelo. No entanto, as informações de erros de projeção indicam 

que não foi possível obter uma diferença substancial em relação ao dado real para 

concluir que o modelo resulta em melhores projeções no PIB. Além disso, este 

estudo de caso não demonstrou poder preditivo de forma relevante em termos de 

antecedência de comportamento da variação do PIB, como foi obtido no estudo 

envolvendo os Estados Unidos com a antecipação em cerca de nove meses. Logo, 

em termos de defasagens, pode ser um indício de que o efeito na variável mercado 

ao final do período do PIB referência colaborou apenas para capturar os efeitos de 

choques no mercado financeiro na medida em que outras variáveis financeiras de 
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atividade econômica, mas com maior periodicidade de publicação, fossem 

divulgadas. 

Os resultados também indicam que os modelos univariados no PIB ficam muito 

próximos das primeiras colocações na ordenação. Dito de outra forma, o modelo 

simples e parcimonioso trouxe projeções que, de modo geral, são muito próximos 

dos modelos com mais variáveis, o que pode se concluir que pelo menos nesse 

tamanho de amostra, o custo benefício entre a complexidade do modelo e os 

ganhos de projeção são favoráveis aos modelos univariados em termos de 

projeções sobre um trimestre à frente. 

Um ponto interessante que foi levantado neste trabalho e que pode colaborar para 

futuros trabalhos de projeções com modelos econométricos e avaliação comparativa 

dos mesmos reside no fato de que mesmo diante de diferentes abordagens de 

projeções, mais especificamente nos modelos univariados, a classificação por ordem 

de melhores modelos, ou aqueles que apresentaram menores erros médios de 

projeção, na realidade ficaram em posições próximas. Ou seja, o uso de mais de um 

tipo de modelo de projeção visava e poderia resultar em uma gama diversificada de 

resultados de tal forma que poderia se concluir que nesse tipo de estudo, 

condicionado a amostra em questão, um determinado modelo apresentasse 

vantagem comparativa ao se verificar a aderência ao dado projetado contra o 

realizado, mas ao final percebe-se que os diferentes modelos em certo aspecto 

convergiram em termos de erros de projeção. 

O trabalho visou concentrar o foco da abordagem na relação de formação do 

conteúdo dos conjuntos de informação ao apresentar o conjunto do indicador 

econômico agregado ou não ao grupo de informação dos dados do mercado 

financeiro. Vale ressaltar que a abordagem de cada um dos conjuntos é sensível a 

um maior refinamento de como o mesmo é realizado, e incluso poderiam ser 

capazes de dar novos direcionamentos em relação à conclusão presente. Para citar 

pelo menos um exemplo em cada tipo de conjunto como uma abordagem adicional 

poderia ter sido utilizada, é possível citar que no caso do conjunto dos dados do PIB, 

o dado utilizado foi a última série disponível, e apesar de que a mesma esteja mais 

atualizada e contempla uma amostra mais ampla, a série foi exposta à inúmeras 

revisões, sendo que os agentes do mercado podem ter tido uma reação específica 
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ao anúncio da primeira divulgação e que poderia ser distinta quando fossem 

apresentados aos números da série revisada, e isso geraria um efeito adverso nos 

estudos que buscam colocar essas séries em paralelo. Para o caso do conjunto de 

dados da ETTJ, mais especificamente na formação e captura da informação 

brasileira, existe o fato de que o mercado local apresenta uma liquidez inferior 

quando comparada ao mercado de títulos norte-americanos. Um nível de liquidez 

relativamente baixo pode resultar em um mercado menos capaz de refletir nos 

preços dos ativos a real percepção dos agentes em relação ao cenário econômico. 

Para a formação da série de tempo dos dados financeiros deste trabalho foram 

utilizados os dados de fechamento de um único dia com a preocupação de que uma 

média de janela de observações muito ampla poderia resultar em uma suavização 

da informação que poderia acabar minimizando demasiadamente a volatilidade vista 

no mercado e por sua vez, minimizando também os choques consequentes das 

divulgações dos indicadores econômicos nos preços dos ativos. No entanto, em 

função de um dado nível de liquidez no mercado, talvez seja possível encontrar uma 

janela de dias na qual busque minimizar o efeito do baixo volume de negociação 

sem contar com um efeito adverso significativo para a volatilidade do mercado. 

Pontos que mostram como o caso da economia brasileira e seu mercado de taxa de 

juros, ainda que agora começam a formar um histórico relevante de dados, possuem 

características idiossincráticas relevantes e foram expostas na comparação de 

resultados entre Brasil e Estados Unidos. 

Outros temas podem ser abordados para que em futuros estudos a análise possa 

ser vista sobre outra ótica, uma sugestão de extensão do trabalho é realizar a 

avaliação além da taxa de juros nominal. Como se sabe, a taxa de juros nominal 

pode ser dividida em uma componente de juros real e uma componente de 

expectativa de inflação. Desse modo também poderia ser estudada a estrutura a 

termo de juros real implícita em títulos indexados a inflação, ou a estrutura de 

inflação implícita. A quebra dos componentes também colabora para promover 

maiores discussões entorno dos pesos a serem considerados pelas autoridades 

financeiras na condução de suas políticas monetárias. Adicionalmente, com a 

ampliação da base de dados, estudos de projeção com horizontes mais amplos, 

além de apenas um trimestre, colaboram para maiores análises econométricas e 

também permitiriam maiores estudos com estruturas auto-regressivas da ETTJ. 
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6.1. APÊNDICE – RESULTADO DAS PROJEÇÕES – BRASIL 

DATA DLBRA TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 TESTE 4 TESTE 5 TESTE 6 TESTE 7

2003(1) -1,14% 0,33% 0,08% 0,41% 0,00% -0,70% -0,04% 0,64%

2003(2) -0,16% 0,26% 0,31% 0,43% 0,46% 1,10% 0,21% 0,07%

2003(3) 0,92% 0,38% 1,07% 0,86% 0,72% 0,47% 1,13% 0,54%

2003(4) 1,28% 0,85% 0,45% 0,36% 0,57% 1,26% 0,93% 0,34%

2004(1) 1,95% 0,76% 0,38% 0,38% 0,67% -0,15% 0,11% 0,86%

2004(2) 1,88% 0,52% 0,81% 0,55% 0,15% -0,27% 0,08% 0,87%

2004(3) 1,06% 0,39% 1,25% 0,84% -0,15% -0,22% 0,43% 0,60%

2004(4) 1,09% 0,21% -0,02% 0,39% -0,08% 0,32% -0,01% 0,47%

2005(1) -0,10% 0,22% -0,08% 0,53% -0,02% -1,16% -0,35% 0,50%

2005(2) 2,23% 0,32% 0,19% 0,77% 0,19% 1,09% -0,15% 0,04%

2005(3) -1,15% 0,52% 1,22% 1,28% 0,35% 0,01% 1,03% 1,02%

2005(4) 1,24% 0,56% -0,15% 0,58% 0,61% 0,60% 0,33% 0,36%

2006(1) 1,77% 0,29% 0,15% 0,64% 0,58% -0,43% -0,15% 0,73%

2006(2) 0,11% 0,84% 0,89% 1,04% 0,13% 0,69% 0,88% 0,24%

2006(3) 1,46% 0,50% 1,15% 0,98% 0,84% 1,21% 0,58% 1,10%

2006(4) 1,43% 0,33% 0,39% 0,77% 0,25% 0,90% 0,96% 0,65%

2007(1) 2,06% 0,61% 0,26% 0,80% 0,16% -0,95% 0,44% 0,42%

2007(2) 1,34% 0,51% 1,11% 0,96% 0,41% 0,87% 0,68% 1,06%

2007(3) 1,01% 0,41% 0,87% 1,09% 0,21% -0,24% 0,91% 0,79%

2007(4) 2,02% 0,30% 0,09% 0,84% 0,30% 0,65% 0,95% 0,81%

2008(1) 1,78% 0,47% 0,40% 1,05% 0,26% -0,03% 0,73% 0,81%

2008(2) 1,50% 0,58% 0,80% 1,16% 0,45% 1,10% 0,88% 1,00%

2008(3) 1,55% 0,42% 1,09% 1,31% 0,53% 0,54% 1,13% 1,17%

2008(4) -3,96% 0,44% 0,36% 1,16% 0,45% 0,71% 1,29% 1,02%

2009(1) -1,56% 0,15% -0,22% 0,55% 0,65% 1,56% 0,64% 0,13%

2009(2) 1,49% 0,27% -0,01% 1,01% 0,74% 0,84% 0,84% 0,06%

2009(3) 2,52% 1,49% 1,53% 1,36% 1,11% 0,20% 1,74% 0,51%

2009(4) 2,66% 1,39% 1,44% 0,89% 1,87% 1,72% 1,33% 2,25%

2010(1) 2,05% 0,68% 0,76% 1,07% 0,94% 1,70% 0,95% 1,49%

2010(2) 1,22% 0,25% 0,93% 1,11% 0,12% 0,67% 0,94% 0,53%

2010(3) 0,91% 0,13% 1,03% 1,02% -0,03% 0,26% 0,94% 0,21%

2010(4) 1,02% 0,25% 0,88% 0,59% 0,13% 0,02% 0,65% 0,29%

2011(1) 0,86% 0,47% 0,60% 0,78% 0,43% 1,12% 0,61% 0,56%

2011(2) 0,47% 0,57% 0,74% 0,81% 0,62% 0,43% 0,81% 0,72%

2011(3) -0,15% 0,55% 0,59% 0,88% 0,65% 0,18% 0,96% 0,71%

2011(4) 0,16% 0,52% 0,12% 0,57% 0,62% 0,41% 0,71% 0,56%

2012(1) 0,21% 0,63% 0,36% 0,78% 0,77% 0,99% 0,75% 0,73%  
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DATA DLBRA TESTE 8 TESTE 9 TESTE 10 TESTE 11 TESTE 12 TESTE 13 TESTE 14

2003(1) -1,14% 1,45% 0,09% 2,52% 2,94% 1,00% 1,32% 3,26%

2003(2) -0,16% 0,21% 0,28% -1,27% 3,71% 0,71% -2,82% -1,11%

2003(3) 0,92% 0,72% 0,39% -0,01% -1,73% 0,36% 0,96% -0,92%

2003(4) 1,28% 0,12% 0,63% -0,39% -1,44% 0,47% 0,15% 0,07%

2004(1) 1,95% 0,27% -0,03% 1,47% 0,34% 1,18% 1,66% 0,74%

2004(2) 1,88% 1,50% 0,73% 0,64% 2,39% -0,78% 1,09% 1,15%

2004(3) 1,06% -0,14% 0,68% 0,48% 1,90% 0,69% 0,63% -0,64%

2004(4) 1,09% -0,21% 0,59% -0,21% 2,51% 0,77% 0,36% 1,34%

2005(1) -0,10% 0,95% 0,29% 0,75% -1,31% 0,72% 1,00% -0,91%

2005(2) 2,23% 0,31% 0,58% -1,45% -0,54% 0,19% -0,47% -1,09%

2005(3) -1,15% 0,60% 1,09% 1,03% 2,81% 0,82% 0,82% 0,29%

2005(4) 1,24% 0,25% 0,46% 0,35% 1,24% 0,69% 0,04% -0,66%

2006(1) 1,77% 0,94% 0,38% 0,34% 0,10% 0,01% 1,27% 1,73%

2006(2) 0,11% 1,22% 1,27% 0,10% 0,94% 0,98% -1,15% 0,63%

2006(3) 1,46% -0,26% 0,48% 1,23% 0,52% 0,35% 1,74% 1,49%

2006(4) 1,43% 0,24% 0,98% 0,39% 1,82% 0,99% 0,67% 1,39%

2007(1) 2,06% 0,91% 0,60% 0,17% -1,45% 0,74% 0,06% -1,23%

2007(2) 1,34% 1,21% 1,08% 1,37% 0,57% 1,16% 0,57% 0,78%

2007(3) 1,01% 0,27% 0,73% 0,93% 0,96% 0,38% 0,35% -0,45%

2007(4) 2,02% 0,68% 1,01% 0,60% 0,42% 1,21% 0,31% 0,15%

2008(1) 1,78% 1,38% 0,92% 0,75% 1,03% 1,14% 0,51% 1,93%

2008(2) 1,50% 1,41% 1,29% 0,86% 1,34% 1,16% 1,17% 1,17%

2008(3) 1,55% 0,46% 1,00% 0,85% 0,51% 0,91% 1,02% 0,22%

2008(4) -3,96% 0,88% 1,39% 1,08% 3,15% 1,43% 0,31% 0,24%

2009(1) -1,56% 0,72% 1,01% 0,40% 1,03% 2,07% 0,42% 2,17%

2009(2) 1,49% 1,60% 0,84% 0,58% 1,45% 0,80% 0,99% 1,42%

2009(3) 2,52% 0,70% 1,41% 1,40% 1,92% 1,03% 0,19% -0,35%

2009(4) 2,66% 0,88% 1,29% 2,36% 1,87% 0,65% 3,47% 4,11%

2010(1) 2,05% 0,94% 1,11% 1,30% 1,03% 1,40% 2,12% 0,93%

2010(2) 1,22% -0,07% 1,27% 0,44% 0,62% 1,14% 0,11% 0,29%

2010(3) 0,91% -0,14% 0,80% 0,94% -0,22% 0,62% -0,11% -0,74%

2010(4) 1,02% 0,29% 0,66% 0,17% -0,50% 0,70% 0,33% 0,53%

2011(1) 0,86% 1,08% 0,71% -0,24% -0,03% 0,82% 0,79% 0,86%

2011(2) 0,47% 0,67% 1,02% -0,53% 0,37% 0,84% 0,82% 1,12%

2011(3) -0,15% -0,13% 0,76% 0,78% 0,49% 0,80% 0,51% 0,73%

2011(4) 0,16% 0,17% 0,60% 0,83% 0,82% 0,69% 0,40% 0,33%

2012(1) 0,21% 0,76% 0,72% 0,48% 0,66% 0,66% 0,26% 0,65%  
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DATA DLBRA TESTE 15 TESTE 16 TESTE 17 TESTE 18 TESTE 19 TESTE 20 TESTE 21

2003(1) -1,14% 1,24% 1,42% 2,10% 1,49% 0,99% -2,20% 1,31%

2003(2) -0,16% 0,33% -1,92% -0,61% -0,47% -0,67% -1,08% -0,58%

2003(3) 0,92% 0,44% 1,85% 0,69% -0,47% 0,67% -0,78% 0,31%

2003(4) 1,28% 0,57% -0,28% 0,85% 1,65% 0,19% 0,89% 1,37%

2004(1) 1,95% 0,98% 0,64% -0,85% -0,17% 1,05% 0,45% 0,25%

2004(2) 1,88% -0,30% 1,94% 2,02% 0,37% 1,04% 0,70% 0,07%

2004(3) 1,06% 0,51% 0,90% 0,11% 0,70% 0,63% 0,10% 0,67%

2004(4) 1,09% 0,66% 0,65% 0,43% 0,84% 1,44% 1,54% 1,01%

2005(1) -0,10% 0,71% 0,15% -0,44% 0,16% 0,84% -0,48% 0,33%

2005(2) 2,23% 0,19% -0,79% -1,14% 0,63% -0,01% 0,35% 0,13%

2005(3) -1,15% 1,01% 0,87% -0,02% 0,80% 0,70% 2,03% 0,61%

2005(4) 1,24% 0,65% -0,51% 1,56% 0,74% 0,36% -0,59% 0,79%

2006(1) 1,77% 0,24% 1,16% -1,00% -0,15% 0,70% -0,49% -0,45%

2006(2) 0,11% 1,16% -0,04% -0,06% 1,51% -0,85% -0,05% 1,13%

2006(3) 1,46% 0,39% 1,59% 1,34% 0,32% 1,46% 1,20% 0,54%

2006(4) 1,43% 0,91% 0,60% 1,83% 1,04% 0,45% 0,89% 1,12%

2007(1) 2,06% 0,74% 0,30% -0,80% 0,71% 0,25% -0,11% 0,75%

2007(2) 1,34% 1,00% 1,67% 0,96% 1,18% 0,67% 0,02% 0,68%

2007(3) 1,01% 0,67% -0,09% -0,41% 0,40% 0,13% -0,28% 0,74%

2007(4) 2,02% 1,10% 1,45% -0,57% 1,17% 0,55% 0,82% 1,43%

2008(1) 1,78% 1,18% 0,89% 0,98% 1,29% 0,37% 0,73% 1,11%

2008(2) 1,50% 1,17% 0,31% 1,89% 1,37% 0,63% 1,13% 1,29%

2008(3) 1,55% 0,92% 2,68% 1,30% 1,13% 1,29% 0,26% 0,90%

2008(4) -3,96% 1,31% 1,02% 2,26% 1,14% 0,45% 0,63% 1,19%

2009(1) -1,56% 2,94% -0,96% 0,31% 0,95% 0,53% 0,48% 2,12%

2009(2) 1,49% 0,76% -0,71% 1,46% 1,22% 0,57% -0,60% 0,86%

2009(3) 2,52% 1,24% -0,94% -0,13% 1,53% 0,77% 1,60% 1,92%

2009(4) 2,66% 1,13% 3,43% 0,44% 1,32% 3,02% 2,72% 1,23%

2010(1) 2,05% 1,20% 1,31% 0,91% 1,15% 1,14% 1,27% 1,08%

2010(2) 1,22% 1,04% 1,04% 0,10% 1,60% 0,64% 0,12% 1,51%

2010(3) 0,91% 0,67% -0,01% -0,41% -0,27% -0,03% -0,98% 0,14%

2010(4) 1,02% 0,66% 0,76% -0,05% 1,31% 0,47% 0,04% 1,00%

2011(1) 0,86% 0,70% 0,29% 0,41% 0,50% 0,76% 0,99% 0,54%

2011(2) 0,47% 0,84% 1,28% 0,96% 1,20% 1,36% 1,25% 0,89%

2011(3) -0,15% 0,71% 0,43% -0,08% 0,59% 0,92% 0,37% 0,37%

2011(4) 0,16% 0,68% 0,18% 1,20% 0,35% 0,73% 0,57% 0,87%

2012(1) 0,21% 0,73% 0,42% -0,25% 0,97% 0,75% 0,68% 0,71%  

 



68 
 

DATA DLBRA TESTE 22 TESTE 23 TESTE 24 TESTE 25 TESTE 26 TESTE 27 TESTE 28

2003(1) -1,14% 2,64% -1,81% 0,81% 1,96% 1,01% 0,40% 1,37%

2003(2) -0,16% -2,39% -1,91% 0,62% -1,64% 0,75% 0,70% 0,92%

2003(3) 0,92% 1,05% -0,03% -0,31% 2,36% 1,99% -0,80% -1,70%

2003(4) 1,28% 1,51% 4,02% 0,85% 2,27% 3,17% 0,96% 1,39%

2004(1) 1,95% 1,37% 1,14% 0,23% 2,11% 2,44% 0,57% 1,14%

2004(2) 1,88% 1,29% 0,81% 0,69% 1,38% 1,52% 0,84% 1,49%

2004(3) 1,06% 0,60% -0,10% 0,90% 0,63% -0,72% 1,58% 0,04%

2004(4) 1,09% 0,52% 1,53% 0,99% 0,67% 0,53% 1,36% 0,13%

2005(1) -0,10% -0,34% -0,65% 0,60% -0,13% -0,63% 0,76% 0,95%

2005(2) 2,23% 0,29% 1,13% 0,48% -0,08% 0,11% 0,13% -0,26%

2005(3) -1,15% 1,14% 0,80% 1,00% 1,75% 0,70% 1,05% 1,38%

2005(4) 1,24% 1,21% 0,97% 0,39% 1,52% 1,82% 0,79% -0,34%

2006(1) 1,77% 1,23% 1,63% 0,56% 1,94% 0,47% 0,39% 0,60%

2006(2) 0,11% 0,52% 1,08% 1,50% 1,60% 3,60% 1,16% 0,67%

2006(3) 1,46% 0,99% 0,64% 0,05% 1,58% 0,95% 0,31% 1,24%

2006(4) 1,43% 0,66% 1,22% 0,87% 1,05% 1,27% 1,08% 0,17%

2007(1) 2,06% 1,15% 0,70% 0,89% 0,98% 1,86% 1,05% 0,65%

2007(2) 1,34% 1,22% 1,21% 1,08% 1,25% 1,73% 1,03% 1,28%

2007(3) 1,01% 1,25% 0,18% 0,51% 1,09% 0,57% 0,52% 1,19%

2007(4) 2,02% 1,54% 2,03% 1,31% 1,30% 0,65% 1,39% 1,07%

2008(1) 1,78% 0,98% 2,01% 1,29% 1,10% 0,79% 1,45% 0,27%

2008(2) 1,50% 0,13% 0,46% 1,08% 0,79% 0,90% 1,32% 0,82%

2008(3) 1,55% 2,44% 2,02% 0,92% 1,77% 1,26% 0,97% 0,99%

2008(4) -3,96% -0,56% -0,39% 1,34% 0,77% 1,05% 1,46% 0,42%

2009(1) -1,56% -1,44% -1,18% 2,00% 0,84% 0,91% 1,41% 0,44%

2009(2) 1,49% -1,48% 1,43% 0,50% 0,08% 3,63% 0,39% 0,47%

2009(3) 2,52% 2,87% 1,59% 1,15% 1,15% 0,95% 1,27% 2,57%

2009(4) 2,66% 3,98% 2,76% 1,12% 2,26% 0,30% 1,17% 0,01%

2010(1) 2,05% 1,01% 1,83% 1,32% 1,86% 1,53% 1,48% 1,40%

2010(2) 1,22% 0,24% 1,52% 0,95% 0,72% 0,98% 1,16% 1,20%

2010(3) 0,91% -0,85% -1,32% 0,64% -0,46% -0,82% 0,63% 0,39%

2010(4) 1,02% 1,59% 0,86% 0,74% 0,64% 1,21% 0,52% 0,44%

2011(1) 0,86% -0,60% -0,07% 0,97% 0,26% 0,03% 1,06% -0,15%

2011(2) 0,47% 0,94% 2,02% 0,83% 0,54% 1,38% 0,86% 1,18%

2011(3) -0,15% 0,58% 0,34% 0,64% 0,77% 0,41% 0,57% 0,20%

2011(4) 0,16% -0,12% 0,90% 0,54% 0,98% 0,88% 0,41% 0,03%

2012(1) 0,21% 1,15% 0,98% 1,17% 1,01% 0,65% 1,05% 1,67%  
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DATA DLBRA TESTE 29 TESTE 30 TESTE 31 TESTE 32 TESTE 33 TESTE 34 TESTE 35

2003(1) -1,14% 3,06% 1,42% 3,40% -0,81% 1,02% -1,23% 1,27%

2003(2) -0,16% 3,36% -0,41% -1,39% -0,65% -0,18% -0,25% -0,77%

2003(3) 0,92% 2,63% 0,13% 0,19% -0,39% 0,14% -3,21% -2,37%

2003(4) 1,28% 3,14% 0,61% 0,62% 1,05% 0,91% 1,60% 1,36%

2004(1) 1,95% -0,90% 1,23% 1,78% 1,86% 0,62% -1,08% 0,95%

2004(2) 1,88% 1,64% 0,58% 1,27% 0,94% 0,27% 1,63% 1,19%

2004(3) 1,06% 0,81% 0,76% 0,13% 0,13% 0,75% 0,79% 0,04%

2004(4) 1,09% 0,90% 1,18% -0,03% 1,12% 0,91% 0,27% 1,42%

2005(1) -0,10% 0,35% 0,70% 0,20% 0,24% 0,67% 0,24% -0,82%

2005(2) 2,23% 0,41% 0,48% -0,09% -1,15% 0,33% -0,39% -1,54%

2005(3) -1,15% 1,15% 1,24% 1,37% 2,20% 1,09% 0,97% 3,42%

2005(4) 1,24% 0,37% 0,15% 0,50% 2,42% 0,49% 1,82% 1,40%

2006(1) 1,77% 1,35% 0,26% 0,69% 0,94% 0,08% -0,31% -0,08%

2006(2) 0,11% 1,07% 1,85% 0,58% 0,81% 1,59% 0,89% 0,36%

2006(3) 1,46% -0,52% -0,05% 1,98% 1,05% 0,01% 1,52% -0,21%

2006(4) 1,43% 0,39% 0,87% 0,60% 1,60% 0,82% 0,74% 1,36%

2007(1) 2,06% 0,57% 0,85% 0,42% 1,18% 0,91% 0,74% 0,29%

2007(2) 1,34% 1,56% 1,15% 1,08% 0,14% 0,96% -0,71% 2,64%

2007(3) 1,01% 0,01% 0,64% 0,95% 0,05% 0,63% 0,88% 0,43%

2007(4) 2,02% 0,61% 0,97% 1,12% 0,91% 1,08% 0,72% -0,16%

2008(1) 1,78% 1,15% 1,49% 0,67% 1,17% 1,25% 1,16% 0,79%

2008(2) 1,50% 0,84% 1,31% 0,70% 0,97% 1,17% 1,28% 1,43%

2008(3) 1,55% 0,43% 0,89% 0,67% 0,47% 0,99% 0,87% 0,58%

2008(4) -3,96% 0,79% 1,41% 0,49% 0,29% 1,45% 0,89% 1,63%

2009(1) -1,56% 1,61% 1,42% 0,14% 1,22% 1,46% 0,30% 0,45%

2009(2) 1,49% 0,61% 0,59% 0,32% 1,11% 0,32% 0,28% 7,53%

2009(3) 2,52% 0,20% 1,43% 1,24% 0,99% 1,58% 1,63% -4,69%

2009(4) 2,66% 1,52% 1,27% 2,33% 2,28% 1,25% 1,90% 1,85%

2010(1) 2,05% 0,78% 1,15% 0,94% 0,56% 1,09% -0,72% 0,70%

2010(2) 1,22% 0,84% 1,20% 0,18% 0,17% 1,18% 0,37% 1,23%

2010(3) 0,91% 0,05% 0,61% -0,03% -0,45% 0,79% 1,06% -1,05%

2010(4) 1,02% -0,27% 0,35% -0,14% -0,24% 0,37% 0,24% 0,74%

2011(1) 0,86% 1,38% 1,01% 0,29% 0,87% 1,02% 0,55% 0,98%

2011(2) 0,47% 0,50% 1,13% 0,62% 0,08% 0,87% -0,04% 0,85%

2011(3) -0,15% 0,73% 0,50% 0,45% 0,46% 0,73% 0,82% 0,58%

2011(4) 0,16% 0,29% 0,68% 0,26% 0,54% 0,55% 0,91% -0,13%

2012(1) 0,21% 0,97% 0,76% 1,34% 1,16% 0,91% 0,72% 1,59%  
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DATA DLBRA TESTE 36 TESTE 37 TESTE 38 TESTE 39

2003(1) -1,14% 1,34% 2,38% -0,36%

2003(2) -0,16% 0,08% -0,03% -2,57%

2003(3) 0,92% 0,77% 0,74% 0,02%

2003(4) 1,28% 0,99% 0,53% -7,96%

2004(1) 1,95% 0,55% 0,67% 1,19%

2004(2) 1,88% 0,52% 1,07% -0,36% 0,80%

2004(3) 1,06% 1,55% 0,87% 1,23% 0,63%

2004(4) 1,09% 1,73% 0,17% 1,09% 0,49%

2005(1) -0,10% 1,13% 0,38% -0,59% 0,77%

2005(2) 2,23% 0,58% -0,49% -1,53% 0,09%

2005(3) -1,15% 0,84% 1,34% 0,09% 0,90%

2005(4) 1,24% 1,03% 1,51% 0,67% 0,59%

2006(1) 1,77% 0,23% -1,31% -0,45% -0,16%

2006(2) 0,11% 1,03% 1,37% 0,76% 1,47%

2006(3) 1,46% 0,27% 1,53% 1,63% 0,27%

2006(4) 1,43% 0,91% 0,41% 0,44% 0,86%

2007(1) 2,06% 0,72% 1,05% 0,96% 1,13%

2007(2) 1,34% 0,83% 1,16% 0,53% 0,93%

2007(3) 1,01% 0,71% 0,86% 0,54% 0,60%

2007(4) 2,02% 1,19% 0,79% 0,47% 1,06%

2008(1) 1,78% 1,22% 0,81% 0,77% 1,34%

2008(2) 1,50% 1,21% 1,18% 1,22% 1,29%

2008(3) 1,55% 0,98% 1,24% 0,62% 0,86%

2008(4) -3,96% 1,59% 1,10% 0,67% 1,50%

2009(1) -1,56% 1,66% 0,40% 0,95% 1,90%

2009(2) 1,49% 0,79% 0,47% 2,37% 0,08%

2009(3) 2,52% 0,70% 2,87% 1,50% 1,46%

2009(4) 2,66% 0,45% 3,54% 3,17% 1,26%

2010(1) 2,05% 0,68% 0,79% 0,73% 1,41%

2010(2) 1,22% 0,84% 0,29% -0,53% 0,97%

2010(3) 0,91% 0,73% -0,16% -0,73% 0,58%

2010(4) 1,02% 0,70% 0,27% 0,12% 0,44%

2011(1) 0,86% 0,87% 0,55% 0,71% 0,77%

2011(2) 0,47% 0,88% 0,55% 1,30% 0,83%

2011(3) -0,15% 0,83% 0,77% 0,31% 0,95%

2011(4) 0,16% 0,63% 0,39% 0,64% 0,39%

2012(1) 0,21% 0,71% 0,82% 0,84% 0,94%  
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6.2. APÊNDICE – RESULTADO DAS PROJEÇÕES – CASO ESTADOS UNIDOS 
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