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RESUMO 

Modelos de predição baseados em estimações não-paramétricas continuam em 

desenvolvimento e têm permeado a comunidade quantitativa. Sua principal característica é que 

não consideram a priori distribuições de probabilidade conhecidas, mas permitem que os dados 

passados sirvam de base para a construção das próprias distribuições. Implementamos para o 

mercado brasileiro os estimadores agrupados não-paramétricos de Sam e Jiang (2009) para as 

funções de drift e de difusão do processo estocástico da taxa de juros instantânea, por meio do 

uso de séries de taxas de juros de diferentes maturidades fornecidas pelos contratos futuros de 

depósitos interfinanceiros de um dia (DI1). Os estimadores foram construídos sob a perspectiva 

da estimação por núcleos (kernels), que requer para a sua otimização um formato específico da 

função-núcleo. Neste trabalho, foi usado o núcleo de Epanechnikov, e um parâmetro de 

suavizamento (largura de banda), o qual é fundamental para encontrar a função de densidade 

de probabilidade ótima que forneça a estimação mais eficiente em termos do MISE (Mean 

Integrated Squared Error  Erro Quadrado Integrado Médio) no momento de testar o modelo 

com o tradicional método de validação cruzada de k-dobras. Ressalvas são feitas quando as 

séries não possuem os tamanhos adequados, mas a quebra estrutural do processo de difusão da 

taxa de juros brasileira, a partir do ano 2006, obriga à redução do tamanho das séries ao custo 

de reduzir o poder preditivo do modelo. A quebra estrutural representa um processo de 

amadurecimento do mercado brasileiro que provoca em grande medida o desempenho 

insatisfatório do estimador proposto. 

PALAVRAS CHAVE: Estimação Não-Paramétrica, modelo uni-variado de taxa, kernel, 

núcleo, Epanechnikov, parâmetro de suavizamento, largura de banda, método de validação 

cruzada das k-dobras.  

 

  



ABSTRACT 

Prediction models based on nonparametric estimation are in continuous development and have 

been permeating the quantitative community. Their main feature is that they do not consider as 

known a priori the form of the probability distributions functions (PDF), but allow the data to 

be used directly in order to build their own PDFs. In this work it is implemented the 

nonparametric pooled estimators from Sam and Jiang (2009) for drift and diffusion functions 

for the short rate diffusion process, by means of the use of yield series of different maturities 

provided by One Day Future Interbank Deposit contracts (ID1). The estimators are built from 

the perspective of kernel functions and they are optimized with a particular kernel format, in 

our case, Epanechnikov’s kernel, and with a smoothing parameter (bandwidth). Empiric 

experience indicates that the smoothing parameter is critical to find the probability density 

function that provides an optimal estimation in terms of MISE (Mean Integrated Squared Error) 

when testing the model with the traditional k-folds cross-validation method. Exceptions arise 

when the series do not have appropriate sizes, but the structural break of the diffusion process 

of the Brazilian interest short rate, since 2006, requires the reduction of the length of the series 

to the cost of reducing the predictive power of the model. This structural break represents the 

evolution of the Brazilian market, in an attempt to converge towards mature markets and it 

explains largely the unsatisfactory performance of the proposed estimator. 

KEYWORDS: Nonparametric Estimation, short rate, kernel, Epanechnikov, smoothing 

parameter, bandwidth, k-folds cross-validation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A teoria financeira moderna tem desenvolvido ferramentas abundantes para precificar 

derivativos financeiros quando o(s) ativo(s) subjacente(s) negociado(s) ou o(s) fator(es) não 

negociado(s) é(são) regido(s) por processos estocásticos. Porém a especificação apropriada 

desses processos pode resultar numa tarefa complicada e muitas vezes não satisfatória. Escolher 

a especificação ótima do modelo pode ser bem mais complexo que o uso do modelo como tal, 

uma vez que a literatura ensina como usar os modelos, mas não se encontra nela um guia de 

como escolher tal especificação. São achadas compilações de métodos de especificação 

diversos, mas não se emitem juízos de valor desses métodos, ou abordagens para uma escolha 

ótima. Logo, essa decisão fundamental fica atrelada meramente à experiência do pesquisador. 

 

No tocante à taxa de juros, muitos processos têm sido propostos para capturar a dinâmica da 

taxa instantânea, considerada a variável mais importante para explicar a dinâmica do processo 

da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ). Backus, Foresi e Zin (1998) e Canabarro (1998) 

argumentam que esses modelos usam hipóteses distintas e quando são usados na precificação 

de derivativos geram resultados significativamente diferentes, muitas vezes demonstrando a 

especificação errada do modelo, o que pode acarretar implicações econômicas significativas na 

precificação. Chan et al. (1992), Ait-Sahalia (1992), Anderson e Lund (1997) e Hong e Li 

(2005), entre outros, têm testado e rejeitado hipóteses de especificação paramétrica1 da maioria 

dos modelos mais populares para a taxa de juros instantânea. 

 

Devido à importância da taxa instantânea de juros, tipicamente os modelos uni-variados da taxa 

são função unicamente dessa taxa, 𝑟𝑡, especificados como um processo de difusão de Itô 

homogêneo no tempo, dado pela expressão abaixo: 

 

𝑑𝑟 = 𝜇(𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑟𝑡)𝑑𝑊𝑡                                     (1) 

 

                                                           
1 Se considerarmos a família paramétrica conjunta, 𝑃 ≡ {(𝜇(. , 𝜃), 𝜎2(. , 𝜃))𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝜃 ∈ Θ}, onde 𝜃 representa os 

parâmetros especificados para o processo de difusão, e Θ à família de parâmetros à qual 𝜃 pertence, a hipótese 

a ser testada seria se os parâmetros em Θ representam adequadamente o processo real, ou seja se 

(𝜇(. , 𝜃), 𝜎2(. , 𝜃)) pertencem realmente ao espaço paramétrico P. Formalmente, as hipótese nula e alternativa 

são: {
𝐻0: ∃𝜃0 ∈ Θ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝜇(. , 𝜃0) = 𝜇0(. ) 𝑒 𝜎

2(. , 𝜃) = 𝜎0
2(. )

𝐻0: (𝜇0(. ), 𝜎0
2(. )) ∉ 𝑃                                                               
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Onde 𝑊𝑡 é o Movimento Browniano Padrão com 𝑡 ∈ [0, 𝑇], e 𝜇(𝑟𝑡) e 𝜎(𝑟𝑡) sendo 

respectivamente a tendência da curva (drift) e o processo de difusão. Historicamente, as funções 

de 𝜇(. ) e 𝜎(. ) foram consideradas constantes, mas com o tempo, essa premissa tem sido 

relaxada pela maioria dos pesquisadores interessados em refinar os modelos de taxa instantânea. 

 

O conjunto de modelos conhecido como sendo do tipo paramétrico, considera que os 

parâmetros do processo em (1) obedecem a distribuições de probabilidade conhecidas. Ao 

assumir como premissa essas distribuições, se tornam facilitados os desenvolvimentos 

matemáticos e as análises estatísticas. Porém, enquanto o maior atrativo dos modelos 

paramétricos é a sua tratabilidade analítica com potencial para fornecer fórmulas fechadas de 

precificação de instrumentos, seu lado negativo é o alto risco de especificação errada do 

modelo.  

 

Arapis e Gao (2004), argumentam que tais motivos têm levado ao aumento da atenção para a 

modelagem não-paramétrica da taxa de juros instantânea. O único pré-requisito é que bases de 

dados precisas sejam usadas. Tal abordagem é útil quando aproximamos distribuições muito 

gerais e tem a vantagem adicional de não requerer especificação das formas funcionais do drift 

e da difusão. Deixando o processo de difusão sem especificação, a forma funcional fornecida 

pelo método deve resultar em um processo que segue de maneira aderente a base de dados. Este 

método requer um estimador suave da função de densidade de probabilidade (fdp) da 

distribuição marginal e o uso dos dois primeiros momentos do processo de difusão: As funções 

do drift e da difusão que caracterizam a distribuição marginal e condicional do processo da taxa. 

 

Esta dissertação tem por objetivo aplicar ao caso brasileiro a abordagem não-paramétrica 

desenvolvida por Sam e Jiang (2009) para especificar o modelo de taxa de juros instantânea, 

apoiada no uso de estimadores de densidade não-paramétricos do tipo núcleo (kernels), 

empregando um conjunto de yields de várias maturidades com o intuito de diminuir o viés e a 

variância do estimador. Os estimadores de Sam e Jiang (2009) apresentam melhor desempenho 

que outros métodos não-paramétricos anteriores tais como os de Stanton (1997); Chapman e 

Pearson (2000), Arapis e Gao (2006) entre outros. Caldeira (2011) sumariza o uso extensivo de 

métodos paramétricos e não-paramétricos, e confirma o uso de métodos tradicionais na 

literatura para o caso brasileiro, mas não existe ainda pesquisa com estimadores não-

paramétricos do tipo kernel no pais.  Essa nova abordagem de estimação não-paramétrica por 

núcleos percorre um caminho alternativo na especificação de modelos, gerando implicações 
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econômicas relevantes e significativamente diferentes às tradicionais, quanto à precificação de 

derivativos de taxa de juros locais. 

 

O método proposto é organizado em dois passos. No primeiro, agrupa-se todas as séries de 

yields e obtém-se um estimador agrupado não-paramétrico das funções de drift e de difusão. Se 

as funções de drift de todas as séries de yields de diferentes maturidades fossem idênticas, o 

agrupamento dos dados resultaria no estimador da função de drift ótimo, mas na realidade é 

improvável que tais funções sejam iguais, embora o formato funcional possivelmente seja 

similar. No segundo passo, o viés é corrigido usando um fator de correção não-paramétrico. A 

vantagem do método de dois passos é que, quando o estimador agrupado compartilha o mesmo 

formato funcional da função real do drift, o fator de correção resulta numa função plana e suave, 

fácil de estimar de maneira não-paramétrica. Sam e Jiang (2009) demostraram empiricamente 

que essa característica reduz significativamente o viés do estimador em relação ao estimador 

de Stanton (1997), que usa uma única série de yields da variável usada como proxy da taxa 

instantânea. 

 

Aplicamos o método para estimar o processo da taxa de juros instantânea do mercado brasileiro, 

com o uso de taxas de juros diárias obtidas dos contratos futuros de DI12 de diferentes 

maturidades, desde o início do ano 2006, período no qual o mercado brasileiro apresentou 

quebra estrutural do processo de taxa de juros, segundo constatado por Marçal e Valls (2012). 

Usar dados anteriores a 2006, implica na assimilação de informação anterior à quebra estrutural, 

o que pode resultar na contaminação das estimações. Em contraste, para garantir a convergência 

do estimador da função do drift com a função real, segundo constatado por Pritsker (1998), 

Chapman e Pearson (2000) e Jones (2003), seriam necessárias bases de dados com longos 

períodos de amostragem, devido à persistência das taxas de juros ao longo do tempo. Contudo, 

taxas desde 2000 foram analisadas como complemento às análises de projeção. Através de 

simulações de Monte Carlo e com a métrica de eficiência de estimação escolhida MISE (Mean 

Integrated Squared Error- Erro Quadrado Integrado Médio) demostramos que a quebra 

                                                           
2 DI1: Taxa Média de retorno dos Depósitos Interfinanceiros de 1 dia, calculada pela CETIP (Central de Custodia 

e Liquidação Financeira de Títulos) como a média das operações do mercado interbancário, transacionadas em 

um único dia, desconsiderando as operações dentro de um mesmo grupo financeiro. É considerada a taxa 

referencial (benchmark) no mercado brasileiro.   
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estrutural do processo de taxa não gera resultados satisfatórios, devido à longa persistência do 

drift no tempo e às séries de taxas não longas o suficiente para a análise. 

 

A estrutura da dissertação é como segue. No capítulo dois se realiza uma revisão da literatura 

da metodologia não-paramétricas para processos de taxa de juros. No terceiro capitulo é 

apresentado o modelo e a sua implementação. Já no capítulo quatro são apresentados os 

resultados obtidos para o caso brasileiro. O quinto capítulo discute as aplicações e forecasting 

da ETTJ. No capítulo seis concluímos com a análise dos resultados obtidos e possíveis futuras 

pesquisas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Existe farta literatura dedicada à modelagem da taxa de juros instantânea, considerada como a 

variável de estado mais importante para explicar a dinâmica da ETTJ. Dentre o vasto conjunto 

de modelos encontrados na literatura, Arapis e Gao (2004) resumiram alguns dos modelos mais 

comuns e que apresentamos na Tabela 2.1. 

 

 
Tabela 2.1: Modelos de Processos de Taxa de Juros Tradicionais  

Fonte: Arapis e Gao (2004) 

 

O modelo de Vasicek (1977) foi proposto tendo como principal objetivo a precificação de 

bonds, suportando-se no processo Ornstein–Uhlenbeck3, que possui a característica de reversão 

à média. Sua tendência de longo prazo 𝛽 é alcançada à velocidade 𝛼. O parâmetro 𝛼 é 

proporcional ao desvio da taxa 𝑟 de sua média. No modelo, a volatilidade é considerada 

constante. Por definição, a volatilidade gera flutuações erráticas da taxa de juros ao redor da 

sua tendência. O modelo de Cox, Ingersoll e Ross (CIR) (1985) é denominado processo de raiz 

quadrada. Nele o fenômeno de reversão à média se apresenta juntamente ao incremento da 

volatilidade 𝜎(. ) proporcional à raiz quadrada da taxa de juros 𝑟
1

2. O modelo de Brennan e 

Schwartz (1980), por sua vez, foi criado para precificar bonds conversíveis. Não somente possui 

a propriedade de reversão à média, como também a sua variância σ2(.) se incrementa 

                                                           
3 Um processo Ornstein-Uhlenbeck é um processo estocástico estacionário, Gaussiano e Markoviano. Sua 

principal característica é a reversão no tempo à média de longo prazo. Ver Uhlenbeck e Ornstein (1930). 

Modelo Dinâmica (dr )

Vasicek (1977) (2)

CIR (1985) (3)

Brennan-Schwartz (1980) (4)

Ahn e Gao (1999) (5)

Chan et al. (1992) (6)

Ait-Sahalia (1996a) (7)

Ait-Sahalia (1996b) (8)

𝑑𝑟= 𝛼 𝛽 𝑟 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑 

𝑑𝑟= 𝛼 𝛽 𝑟 𝑑𝑡 + 𝜎𝑟  2𝑑 

𝑑𝑟 = 𝛼 𝛽  𝑟 𝑑𝑡 + 𝜎𝑟𝑑 

𝑑𝑟 = 𝑟{  𝜎2   𝛼 𝑟}𝑑𝑡 + 𝜎𝑟  2𝑑 

𝑑𝑟 =  𝛼  𝑟 𝑑𝑡 + 𝜎𝑟 𝑑 

𝑑𝑟 = (𝛼  𝑟
  + 𝛼0+ 𝛼 𝑟 + 𝛼2𝑟

2)𝑑𝑡 + 𝜎𝑟  2𝑑 

𝑑𝑟 = (𝛼  𝑟
  +𝛼0 +𝛼 𝑟 + 𝛼2𝑟

2)𝑑𝑡+ 𝜎𝑟 𝑑 
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proporcionalmente ao quadrado da taxa, 𝑟2. O modelo de Anh e Gao (1999) especifica a difusão 

com 𝑟  2 e o drift é especificado com uma função quadrática, que exibe uma forte reversão à 

média não-linear. O modelo de Chan et al. (1992) é denominado de elasticidade constante da 

volatilidade (CEV do inglês Constant Elasticity of Volatility), criado com o intuito de capturar 

volatilidades estocásticas na modelagem de equities e commodities. O parâmetro principal do 

modelo, 𝜌, controla a relação entre volatilidade e nível de taxa. Quando 𝜌 < 1, observamos 

efeitos de alavancagem.  Por último, modelos como os apresentados em (7) e (8) possuem 

função drift não linear. Ambos foram propostos por Ait Sahalia (1996a) (1996b). Dependendo 

dos valores dos parâmetros 𝛼 e  𝛾 podemos replicar os modelos de Vasicek (1977) (𝛼  =

𝛼2 = 0, 𝛾 = 0),  Brennan e Schwartz (1979) (𝛼  = 𝛼2 = 0, 𝛾 = 1), Cox, Ingersoll e Ross 

(CIR) (1985) (𝛼  = 𝛼2 = 0, 𝛾 = 1 2), Chan et al. (1992) (𝛼  = 𝛼2 = 0). 

 

De outro lado, assim como tem-se desenvolvido aplicações de processos de difusão contínuos 

no tempo no mundo financeiro, também tem-se trabalhado com esforço na adoção de métodos 

estatísticos para a estimação e especificação desses modelos. As principais técnicas encontradas 

na literatura incluem Máxima Verossimilhança (ML), Método Generalizado dos Momentos 

(GMM) e mais recentemente, abordagens não-paramétricas. Tanto ML quanto GMM precisam 

parametrizar o processo de juros subjacente, ou seja, aplicamos esses métodos para estimar os 

parâmetros do processo de difusão de maneira que sejam consistentes com as restrições 

impostas à parametrização. Isto é similar a ajustar uma regressão linear a um fenômeno não 

linear por motivos de conveniência. Por tal causa, parece razoável procurarmos uma abordagem 

que apresente a mínima quantidade de restrições de tal maneira a realizarmos uma tratabilidade 

empírica ao invés de analítica. 

 

No campo da abordagem não-paramétrica, testando bases de dados para o caso norte-

americano, Ait-Sahalia (1996a) foi pioneiro quando propôs um estimador não-paramétrico para 

a função de difusão 𝜎2(. ) mantendo uma abordagem paramétrica para a função do drift, 

𝜇(. ), restringindo sua forma à classe paramétrica linear 𝜇(𝑟𝑡; 𝜃) = 𝛼(𝛽  𝑟𝑡), o que mantém a 

consistência com pesquisas anteriores. Os trabalhos de Florens-Zmirou (1993) e Banon (1978), 

consistentes em estimar de maneira não paramétrica a função de difusão sem se preocupar com 

a função do drift, foi estendido por Jiang e Knight (1997), propondo um estimador não-

paramétrico de kernel para as funções do drift e da difusão via estimação da densidade marginal 

sobre uma base de dados discreta. Os autores sugerem que a função de difusão pode ser 
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identificada inicialmente devido ao fato de que sua ordem é inferior à da função de drift. Vale 

ressaltar que a ordem do termo de difusão é de (𝑑𝑡)  2 e a ordem do drift é de 𝑑𝑡. No uso do 

gerador infinitesimal e da expansão em série de Taylor, Stanton (1997) propôs um estimador 

não-paramétrico das funções de drift e de difusão baseado em várias ordens de aproximação do 

processo de Itô. 

 

Tabak e Tabata (2004), Brito (2001), Almeida et al. (2009); Cajueiro, Divino e Tabak (2009), 

Laurini e Hotta (2010); Caldeira, Moura e Portugal (2010), entre outros, têm dedicado atenção 

ao estudo da curva de juros no sentido paramétrico para o caso brasileiro. De outro lado, o tipo 

de abordagem não-paramétrica cultivado no Brasil, tem a ver com os modelos atrelados a 

splines, onde os mais comuns são aqueles que empregam aproximações quadráticas picewise 

introduzidas por McCulloch (1971, 1975), sendo as mais populares interpolações por splines 

cúbicas. Outros modelos são splines exponenciais encontradas em Vasicek (1977) e mais 

recentemente formulações bayesianas de splines exponenciais achadas em Lin e Yu (2005). 

 

Laurini e Moura (2010) aplicaram a metodologia não-paramétrica de b-splines suavizadas e 

restritas, (COBS na sua sigla em inglês). O método é robusto para outliers, pois a b-spline é 

fórmulada por uma projeção L1, comparte as propriedades dos métodos de regressão por quantis 

de Koenker e Basset (1978), usa critérios de informação para selecionar vértices, ao invés de 

procedimentos ad hoc e permite restrições no formato da ETTJ como monotonicidade, 

concavidade, etc. 

 

Todavia, a abordagem não-paramétrica de nosso interesse, não será da família de splines e suas 

variantes, mas da família de estimadores de distribuições de probabilidade por núcleos kernel, 

no sentido usado por Stanton (1997), Sam e Jiang (2009), Chapman e Pearson (2000) e 

Gospodinov e Hirukawa (2012). No Brasil, a abordagem nesse mesmo sentido foi realizada por 

Caldeira e Torrent (2012), mas novamente para bases de dados americanos. Sua ideia foi usar 

estimação não paramétrica, via estimadores kernel funcionais com número fixo de vizinhanças 

(KNN da sua sigla em inglês) no intuito de análise funcional da ETTJ. 

 

Para o caso brasileiro, isto é, especificação do modelo com bases de dados de taxas de juros 

brasileiras, ainda não se encontra literatura que use a metodologia de estimação não-paramétrica 

por núcleos (kernels). Nesse sentido, esta dissertação segue a linha traçada por Sam e Jiang 

(2009), propondo um novo estimador não-paramétrico para o processo de difusão da taxa 
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instantânea de juros no Brasil. A principal diferença com outros estimadores não-paramétricos 

propostos na literatura é que, ao invés de usar unicamente uma série de yields observados para 

taxa instantânea, usa-se um conjunto de yields de diferentes maturidades para construir o 

estimador.  

 

Ait Sahalia (1996b), Stanton (1997) e Jiang (1998) demostraram empiricamente que a 

estimação das funções de drift e difusão para a taxa de juros instantânea supõe a não-linearidade 

de parâmetros, catalogando a especificação linear como o principal fator da especificação 

errônea dos modelos de taxa de juros. Contudo essa característica não-linear dos parâmetros foi 

rebatida por Pritsker (1998) e Chapman e Pearson (2000), argumentando sobre a possível não-

linearidade como uma característica espúria, resultado do truncamento dos dados observados 

perto dos limites do suporte da função e às séries de dados finitas. Embora a linearidade ou não 

das funções de drift e difusão seja tema de intenso debate na atualidade sem ter chegado ainda 

a um consenso, os resultados obtidos nesta dissertação apresentam as mesmas não-linearidades 

relatadas por Sam e Jiang (2009) e Stanton (1997). 

 

Este trabalho aplica para o caso brasileiro os estimadores desenvolvidos por Sam e Jiang (2009), 

para a obtenção das funções de drift e de difusão da taxa de juros instantânea e que usa como 

base de dados um conjunto de séries de yields dos contratos de DI1 com diferentes maturidades.  
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3. METODOLOGIA 

 

O capítulo ilustra as bases da estimação não-paramétrica para, em seguida, se aprofundar na 

metodologia aqui aplicada proposta por Sam e Jiang (2009), onde se descreve o estimador 

agrupado não-paramétrico para as funções de drift e difusão. Depois, são comparados o viés e 

a variância do estimador em relação ao obtido via estimador de Stanton (1997).  

 

3.1 A função de Densidade de Probabilidade 

 

A distribuição de probabilidade de uma variável aleatória contínua com valor X é 

convencionalmente descrita em termos da sua função de densidade de probabilidade 

(fdp), 𝑓(𝑥), a partir da qual as probabilidades associadas a X podem ser determinadas utilizando 

a relação: 

𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

 

(9) 

O interesse de muitas pesquisas é o de estimar 𝑓(𝑥) a partir de uma amostra de 

observações 𝑥 , 𝑥2, 𝑥 , … , 𝑥𝑛. Essas observações são consideradas realizações independentes de 

X. 

 

A abordagem paramétrica para estimar 𝑓(𝑥) é assumir que 𝑓(𝑥) é um membro de uma família 

paramétrica de distribuições, isto é, distribuições conhecidas, amplamente analisadas e 

estudadas, com propriedades facilitadoras de análises posteriores. 

  

Essa abordagem traz vantagens desde que a distribuição assumida seja significativamente 

aderente aos dados. A principal desvantagem das abordagens paramétricas é a ausência de 

flexibilidade. Cada família de distribuições paramétricas impõe restrições aos perfis que 

𝑓(𝑥) pode assumir. 

 

3.2 Estimação não-paramétrica de 𝒇(𝒙) 

 

Segundo Zucchini (2003), a ideia da estimação não-paramétrica é não assumir restrições em 

relação à forma de 𝑓(𝑥) e estimá-la diretamente dos dados históricos. Um estimador não 
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paramétrico bem conhecido de fdp é o histograma. Sua vantagem é a simplicidade, mas sua 

desvantagem é a falta de continuidade. 

   

Para construir um histograma é necessário escolher um limite inferior, ou ponto inicial,  𝑥0, e 

uma largura de classe (bin), b. Os intervalos são [𝑥0 + (𝑖  1)𝑏, 𝑥0 + 𝑖𝑏],   𝑖 =

1, 2, … ,𝑚, 𝑜nde m é o número total de classes e a área de cada bin representa a frequência 

relativa das observações contidas no bin. Neste caso, o estimador de 𝑓(𝑥) é dado por: 

 

𝑓(𝑥) =
 

𝑛

No.  de Observações no mesmo 𝑏𝑖𝑛 que contém 𝑥 

𝑏
,             𝑥 ∈ ℝ;                   (10) 

 

onde n é o número total de observações. A altura de cada bin representa a densidade de 

frequência do intervalo, calculada como a frequência relativa das observações dividida pela 

largura do bin, b. 

 

Mais genericamente podemos usar classes de largura diferente, em cujo caso  

 

𝑓(𝑥) =
 

𝑛
 
No.  de Observações no mesmo 𝑏𝑖𝑛 que contém 𝑥

Largura de 𝑏𝑖𝑛 que cotem as observações.
                                (11) 

 

Zucchini (2003) afirma que a escolha da largura dos bins exerce um efeito substancial no 

formato de 𝑓(𝑥).  

 

3.3 Estimação da Densidade via Núcleos (kernels) 

 

A partir da definição da fdp, 𝑓(𝑥), de uma variável aleatória, X, em (9), temos que  

𝑃(𝑥  ℎ < 𝑋 < 𝑥 + ℎ) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 ≈ 2ℎ𝑓(𝑥)

𝑥+ℎ

𝑥 ℎ

. 

 

(12) 

Se isolarmos 𝑓(𝑥), obtemos 

𝑓(𝑥) ≈
1

2ℎ
𝑃(𝑥  ℎ < 𝑋 < 𝑥 + ℎ). 

 

(13) 

A probabilidade acima pode ser estimada por meio da frequência relativa na amostra como 

segue: 
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𝑓(𝑥) =
1

2ℎ

No.  de observções em (𝑥  ℎ, 𝑥 + ℎ) 

𝑛
 

 

(14) 

Uma forma alternativa de representar 𝑓(𝑥) é  

𝑓(𝑥) =
1

𝑛
∑ (𝑥  𝑥𝑖 , ℎ)

𝑛

𝑖= 

, 

 

(15) 

onde 𝑥 ,  𝑥2, … , 𝑥𝑛 são os valores observados e  

 (𝑡, ℎ) = {

1

2ℎ
, |𝑡| < ℎ

0,             |𝑡| ≥ ℎ.
  

 

(16) 

Uma maneira de pensar em (15), é imaginar que um retângulo de altura 
 

2ℎ
 e largura 2ℎ é 

colocado sobre cada ponto observado no eixo 𝑥. A estimativa da fdp em um ponto dado é 
 

𝑛
 

vezes a soma das alturas de todos os retângulos que cobrem o ponto. 

 

 Em vez de usar retângulos em (16) podemos usar outras funções ponderadoras, por exemplo 

triângulos  

 (𝑡, ℎ) = {

1

ℎ
(1  

|𝑡|

ℎ
) , |𝑡| < ℎ,

0,                    |𝑡| ≥ ℎ,

 (17) 

 

ou até mesmo a função gaussiana: 

 (𝑡, ℎ) =
1

√2𝜋ℎ
𝑒
 𝑡

2

2ℎ2
⁄

,  ∞ < 𝑡 < +∞. 

 

(18) 

 

3.4 Kernels (Núcleos) 

 

As funções ponderadoras  (𝑡, ℎ), da Tabela 3.1, a seguir,  são todas da forma: 

 (𝑡, ℎ) = 𝐾ℎ =
1

ℎ
𝐾 (
𝑡

ℎ
), 

 

(19) 

onde 𝐾ℎ= (. ) é uma função chamada de kernel (núcleo). Um kernel é uma função ponderadora 

padronizada, não obrigatoriamente simétrica ou positiva, cuja integral devolve como resultado 

1, e cuja constante h denominada Largura de Banda ou Constante Suavizadora é igual a 1. Ela 

determina a quantidade de suavizamento aplicada quando se tenta estimar 𝑓(𝑥). Quando a 
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constante h é diferente de 1, a função Kernel, passa a ser denominada Kernel Escalada. 

Intuitivamente, é desejável escolher o menor parâmetro h que as bases de dados permitam para 

gerar as funções de densidade de probabilidade mas aderentes à amostra em termos do menor 

MISE (Mean Integrated Squared Error). A Tabela 3.1 fornece seis funções kernels comuns, 

classificadas em relação à eficiência do kernel de Epanechnikov. Esse tipo de Kernel é o mais 

eficiente em termos de MISE. Logo os outros núcleos são comparados com ele. 

   

 

Tabela 3.1: Funções Kernel Comuns classificadas pela eficiência 

Fonte: (Zucchini(2003)) 

 

Em geral, segundo Zucchini (2003), qualquer função kernel deve ter as seguinte propriedades: 

 

𝑎) ∫𝐾(𝑧)𝑑𝑧 = 1                                                           (20) 

 

𝑏) ∫ 𝑧𝐾(𝑧)𝑑𝑧 = 0                                                         (21) 

 

𝑐) ∫ 𝑧2𝐾(𝑧)𝑑𝑧 = 𝑘2 < ∞,                                           (22) 

 

onde 𝑘2 é um valor finito. Logo, qualquer fdp simétrica é um kernel, mas kernels que não são 

fdp também podem ser usadas, isto é, kernels para os quais K(z) < 0 para alguns valores de Z. 

Kernel  (Núcleo) Função K(t)
Eficiência respeito a 

Epanechnikov

Epanechnikov 1

Biponderada

Triangular

Gaussiana

Retangular

 0  

  2 

  2
≈0.9939

2  

2 0

  2
≈ 0.9859

   

 2 

  2
≈ 0.9512

 0 

 2 

  2
≈ 0.9295

 
 
(1  

1
 
𝑡2)  ,⁄   𝑡 <   

0,                              𝑡 ≥  

1 
1 (1  𝑡

2)2 ,         𝑡 < 1 

0,                             |𝑡| ≥ 1

1  𝑡 ,                    𝑡 < 1 

0,                              |𝑡| ≥ 1 

1
2 𝑡 ,                      𝑡 < 1 

0,                                   |𝑡| ≥ 1 

1

2𝜋
𝑒 

 
2⁄ 𝑡2
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Contudo, esse tipo de kernel tem a desvantagem de que a estimação de 𝑓(𝑥) pode ser negativa 

em alguns valores de 𝑥. 

 

A estimação via kernels é caracterizada pelo núcleo, K, que determina o perfil da função 

ponderadora, pela largura da banda, h, que, por sua vez, determina a largura da função 

ponderadora e, finalmente, pelo nível de suavizamento. Os dois componentes determinam as 

propriedades da 𝑓(𝑥). Sam e Jiang (2009) afirmam que pesquisas continuas sobre como devem 

ser escolhidos K e h para garantir as propriedades ótimas da 𝑓(𝑥) estão em constante 

andamento. 

 

3.5 Densidades com Suporte Limitado 

 

Existem situações nas quais os valores que uma variável aleatória, X, pode assumir são restritos 

a um intervalo determinado (𝑎, 𝑏). Neste caso, a densidade de probabilidade,  𝑓(𝑥) = 0, ∀ 𝑥 ∉

(𝑎, 𝑏). O intervalo (𝑎, 𝑏) é chamado de suporte de 𝑓(𝑥). 

  

À exceção de casos patológicos, a variável de interesse da dissertação, a taxa de juros 

instantânea, é sempre positiva, logo o seu suporte é [0,∞). Em tais situações, é desejável que o 

estimador 𝑓(𝑥) possua o mesmo suporte de 𝑓(𝑥). A simples aplicação de suavizadores tipo 

kernel não garante que o suporte do estimador seja igual ao da função original. Logo o kernel 

deve ser modificado quando 𝑓(𝑥) tem suporte limitado. 

 

Um método comum de contornar esse problema é transformando a variável original X. Assim 

a estimação da fdp é sobre uma variável transformada 𝑌 = 𝜁(𝑋) que possui suporte ilimitado. 

Supomos então que a fdp de Y é 𝑔(𝑦) e a relação entre 𝑓 e 𝑔 é dada por 

 

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝜁(𝑥))𝜁′(𝑥),                                                   (23)  

 

o que implica que 

 

𝑓(𝑥) = �̂�(𝜁(𝑥))𝜁′(𝑥).                                                   (24) 

3.6 Quantificando a Eficiência dos Estimadores Kernel 
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Existem várias formas de quantificar a precisão do estimador de densidade de probabilidade. 

Seguimos aqui a mesma medida usada em Sam e Jiang (2009) para quantificar essa eficiência, 

o MSE (Mean Squared Error – Erro Quadrado Médio). Essa eficiência mede o quão boa é a 

nossa estimação ou quão grande é o nosso erro. 

 

O MSE possui dois componentes, nomeados Viés e Desvio Padrão (ou Variância). O MSE 

de 𝑓(𝑥) é definido como 

𝑀𝑆𝐸 (𝑓(𝑥)) = 𝐸 [(𝑓(𝑥)  𝑓(𝑥))
2

]                                                            (x) 

= (𝐸[𝑓(𝑥)]  𝑓(𝑥))
2

+ 𝐸 [𝑓(𝑥)  𝐸[𝑓(𝑥)]]
2

,                    (25) 

onde  

𝑉𝑖é𝑠2 (𝑓(𝑥)) = (𝐸[𝑓(𝑥)]  𝑓(𝑥))
2

, 

e 

𝑉𝑎𝑟 (𝑓(𝑥)) = 𝐸 [𝑓(𝑥)  𝐸[𝑓(𝑥)]]
2

. 

 

Uma medida da eficiência global de 𝑓(𝑥) é o MISE: 

𝑀𝐼𝑆𝐸 (𝑓(𝑥)) = 𝐸 [∫ (𝑓(𝑥)  𝑓(𝑥))
2

𝑑𝑥
+∞

 ∞

] 

= ∫ 𝐸 [(𝑓(𝑥)  𝑓(𝑥))
2

] 𝑑𝑥                                   
+∞

 ∞

 

= ∫ 𝑀𝑆𝐸(𝑓(𝑥))𝑑𝑥
+∞

 ∞

                                                

= ∫ 𝑉𝑖é𝑠2 (𝑓(𝑥)) 𝑑𝑥

+∞

 ∞

+ ∫ 𝑉𝑎𝑟 (𝑓(𝑥))

+∞

 ∞

𝑑𝑥       

(26) 

 

3.7 O Estimador não-paramétrico de Sam e Jiang (2009) 

 

Apoiados na metodologia de estimação via kernels, Sam e Jiang (2009) propuseram um 

estimador não-paramétrico para estimar a taxa de juros instantânea do mercado americano. A 

abordagem inovadora do estimador consiste no uso de mais de uma série de taxa de juros além 

dos dados da proxy da taxa de juros instantânea. O modelo é detalhado a seguir. 
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Consideramos o seguinte processo de difusão para a taxa instantânea  {(𝑟𝑡)( ), 𝑡 ≥ 0} : 

(𝑑𝑟𝑡)( ) = 𝜇 ((𝑟𝑡)( ))𝑑𝑡 + 𝜎( )((𝑟𝑡)( )) (𝑑𝑊𝑡)( ),                                   (27) 

 

onde (𝑊𝑡)( ) é o Movimento Browniano, 𝜇( )(. ) é a função do drift e 𝜎( )(. ) é a função de 

difusão. Além disso assumimos que existem J-1 taxas de juros {(𝑟𝑡)(𝑗), 𝑡 ≥ 0}, j=2,...J,  as 

quais seguem os processos de difusão: 

                 (𝑑𝑟𝑡)(𝑗) = 𝜇(𝑗)((𝑟𝑡)(𝑗))𝑑𝑡 + 𝜎(𝑗)((𝑟𝑡)(𝑗)) (𝑑𝑊𝑡)(𝑗),                                  (28) 

 

onde  (𝑊𝑡)(𝑗)são Movimentos Brownianos, 𝜇(𝑗)(. ) são funções de drift, 𝜎(𝑗)(. ) são funções de 

difusão e os processos j=2,...,J, são potencialmente correlacionados. 

 

Denominamos o modelo de taxa instantânea de juros em (27) como “o modelo”, pois é o que 

temos interesse para fins de estimação e os modelos em (28) serão os “modelos auxiliares”. 

Esses, por sua vez, serão usados unicamente para melhorar a nossa estimação do “modelo”. 

 

Usamos nesta dissertação, como proxy para a taxa instantânea (𝑟𝑡)( ), a taxa de 1 mês (a contar 

da data de referência, 𝑡0) obtida a partir da ETTJ observada construída com base nos contratos 

de DI1 da BM&FBovespa4. 

 

Notar que a taxa de um mês em geral não coincide com os vencimentos dos contratos de DI1. 

Tal taxa é, portanto, calculada via método de interpolação, processo detalhado no capítulo 4, de 

resultados. O mesmo é válido para as taxas dos modelos auxiliares. 

 

 É de se notar que a única restrição aos modelos auxiliares é que as variáveis de estado 

(𝑟𝑡)(𝑗), 𝑗 = 1,… , 𝐽, também sigam processos de difusão. 

As Figuras 3.1a e 3.1b ajudam a ilustrar de maneira gráfica, na linha do tempo, nossa estimação. 

Nela definimos 𝛿 como o intervalo de tempo entre as observações de taxas. Em cada data são 

observados as taxas de todas as maturidades de contratos ativos nesse momento. Para o nosso 

caso consideramos dados diários, logo 𝛿 é igual a 1 dia ou 0.00397 anos. O intervalo de tempo 

[0, 𝑇] é o nosso período de amostragem que contém todas as observações do princípio até o fim 

                                                           
4 Detalhamento e informações técnicas sobre os contratos de futuros de DI podem ser consultados no seguinte 

link: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/a-bmfbovespa/download/series-mercados_futuro-de-di.pdf 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/a-bmfbovespa/download/series-mercados_futuro-de-di.pdf
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das séries usadas para calcular nossos estimadores. O tamanho desse intervalo é fator 

condicionante no desempenho dos estimadores de função de drift. Fica claro na Figura 3.1b, 

que o período de forecasting é posterior ao fim do nosso período de amostragem, iniciando em 

T + 1 dia, devido à característica discreta das amostras. O tempo T é expresso em unidades de 

ano. 

   

Figura 3.1a:Localização Temporal do Modelo de Estimadores Não-Paramétricos 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 3.1b:Localização Temporal do Modelo de Estimadores Não-Paramétricos 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Na literatura financeira têm sido propostos vários estimadores não-paramétricos de funções de 

drift e difusão. Em particular, são de especial importância os estimadores de Stanton (1997) que 

usando a expansão em séries de Taylor, deduziu expressões para as funções do drift e de difusão 

em um processo de Itô baseado na aproximação de primeira ordem do processo discretizado, 

como segue: 

 

1 2 3 ... ...n-1 n

0 T T+1

PERIODO DE AMOSTRAGEM PERIODO DE FORECASTING

𝛿 = 1 𝑑𝑖𝑎
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𝜇( )̂ (𝑟) =
1

𝛿

∑ (𝑟(𝑡+ )𝛿
( )

 𝑟𝑡𝛿
( )
)𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿

( )
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

∑ 𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
( )
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

, 

 

(29) 

  

𝜎( )
2̂ (𝑟) =

1

𝛿

∑ (𝑟(𝑡+ )𝛿
( )

 𝑟𝑡𝛿
( )
)
2

𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
( )
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

∑ 𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
( )
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

, 

 

(30) 

onde 𝜇( )̂(𝑟) em (29) e 𝜎( )
2̂ (𝑟) em (30) são, respectivamente, os estimadores das funções de 

drift e de difusão propostos por Stanton (1997), com o kernel escalado, 𝐾ℎ(𝑡) = (
 

ℎ
)𝐾 (

𝑡

ℎ
). O 

termo 𝐾(. ) é uma função kernel que satisfaz as propriedades expostas em (20), (21) e (22). O 

termo 𝑟(𝑡+ )𝛿
( )

 𝑟𝑡𝛿
( ) representa a primeira diferença da taxa instantânea em (𝑡 + 1) ∗ 𝛿 menos 

a taxa em 𝑡 ∗ 𝛿.  Stanton (1997) analisou as propriedades estatísticas do seu estimador, em 

especial o viés assintótico5 e a variância. Desse modo considere que: 

 

 𝛿 = 𝛿(𝑇, 𝑛) → 0,  

ℎ = ℎ(𝑇, 𝑛) → 0,  

𝑇 → ∞,  

𝑛 → ∞, 

 𝑇ℎ → ∞, e 

 

dadas as condições de regularidade especificadas em Nicolau (2003), para o processo de taxa 

instantânea de juros em (27) e a função kernel 𝐾(. ), o viés de 𝜇( )(̂𝑟) é dado por: 

  

𝐸[�̂�( )(𝑟)  𝜇( )(𝑟)] ≅
ℎ2

2
(𝜇( )

′′ (𝑟) + 2𝜇( )
′ (𝑟)

𝑝( )
′ (𝑟)

𝑝( )(𝑟)
)∫𝑧2𝐾(𝑧)𝑑𝑧 

+
𝛿

2
(𝜇( )

′ (𝑟)𝜇( )(𝑟) +
1

2
𝜎( )
2 (𝑟)𝜇( )

′′ (𝑟)) + 𝑜(ℎ2 + 𝛿),       

 

(31) 

                                                           
5 Propriedades assintóticas referem-se às propriedades estatísticas de estimadores ou testes estatísticos 

quando o tamanho da amostra, n, cresce indefinidamente. As propriedades são avaliadas quando 𝑛 → ∞. Em 

aplicações práticas se considera que os resultados obtidos assintoticamente são aproximadamente válidos para 

propriedades em amostras finitas. A abordagem tem sido fortemente criticada, embora seja de uso comum 

pela comunidade acadêmica. Para análises aprofundadas pode ser consultado o trabalho de Van der Vaart 

(1998).  
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e a sua variância é 

𝑉𝑎𝑟[�̂�( )(𝑟)] ≅
𝜎( )
2 (𝑟) ∫𝐾2(𝑧)𝑑𝑧

(𝑇ℎ)𝑝( )(𝑟)
+ 𝑜((𝑇ℎ)  ), 

 

(32) 

onde 𝑝( )(𝑟) é a fdp da taxa de juros instantânea. 

 

A expressão do viés em (31), mostra que quando o intervalo de discretização 𝛿 é 

suficientemente pequeno, o viés permanece no estimador, logo ele tem o potencial de gerar não 

linearidades espúrias como ilustrado por Chapman e Pearson (2000). Os autores atribuem 

padrões artificiais de não linearidade perto dos limites do suporte devido ao truncamento das 

taxas de juros observadas como resultado de uma amostra pequena. Ainda, se a estimação da 

fdp da taxa instantânea é pobre, vieses severos podem ocorrer perto dos limites do suporte. 

Também foi documentado por Chapman e Pearson (2000), o “efeito de limite de suporte”, 

verificando que a redução da não linearidade espúria perto desses limites não é possível. Se 

algumas escolhas adequadas de larguras de banda, h, podem reduzir o viés de limite de suporte, 

essas mesmas escolhas podem ainda aumentar o viés total, porque o viés de limite de suporte 

compensa parcialmente o viés de truncamento. Stanton (1997) produziu estimadores de ordem 

maior de aproximação com o potencial redutor de viés por discretização. Infelizmente, a 

diminuição do viés com esses estimadores também escala a variância quase que 

exponencialmente com a ordem de aproximação.    

 

Sam e Jiang (2009) dão conta da dificuldade na estimação da função do drift quando comparada 

com a estimação da função de difusão, da mesma maneira que Merton (1980) conclui que 

quando o intervalo de amostragem é pequeno, embora seja fácil estimar o termo da difusão, a 

estimação do drift tende a ter uma precisão baixa. Isso porque, em (30), é requerido um intervalo 

de amostragem 𝛿 → 0 para convergência, mas na estimação da função do drift (29) é necessário 

que 𝑇 → ∞ para conseguir convergência6. A dinâmica do tempo local da amostragem reflete 

mais as propriedades do termo da difusão do que as do termo de drift. Aproximações da função 

de drift a partir de dados de alta frequência são altamente não robustos e as estimações são 

sensíveis ao caminho amostral.  

                                                           
6 Formalmente, no processo de difusão em (27), o termo do drift é da ordem de 𝑑𝑡 e o termo da difusão é da 

ordem de √𝑑𝑡, pois (𝑑𝑊𝑡)
2 = 𝑑𝑡 + 𝑂((𝑑𝑡)2). Para mudanças infinitesimais no tempo, o termo da difusão tem 

uma ordem menor que o termo do drift. 
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Sam e Jiang (2009), com base no trabalhado pelo Stanton (1997), propuseram um novo 

estimador que pode diminuir em grande medida o viés. Este estimador usa mais informações, 

provenientes de um conjunto de taxas internas de retorno (TIRs) com diferentes maturidades, 

ao invés de unicamente informações da taxa instantânea, no caso de taxas com maturidades de 

1 mês. O conjunto de dados oferece informações importantes incrementais para a identificação 

e estimação das funções de drift e de difusão. 

  

A intenção é estimar a média condicional 𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) = 𝜇(𝑥) onde 𝑌𝑖 = 𝜇(𝑋𝑖) + 𝜖𝑖, com 𝜖𝑖 

sendo o ruído branco. Hjort e Glad (1995) propuseram um estimador semi-paramétrico que 

combina um piloto estimado parametricamente com um fator de correção estimado não-

paramétricamente, usando o método de Nadaraya-Watson. O piloto paramétrico pode ser 

pensado como uma prévia do perfil de 𝜇(𝑥), onde o fator de correção ajusta o piloto se este não 

captura satisfatoriamente o formato de 𝜇(𝑥). Em consequência, o estimador se comporta como 

o piloto paramétrico se a forma paramétrica está suficientemente aderente à verdadeira média 

condicional 𝜇(𝑥), ou do contrário toma a forma do estimador de Nadaraya-Watson. A vantagem 

do processo de dois passos é que quando o piloto paramétrico é uma boa aproximação da média 

condicional, então o fator de correção será uma função suave ou até plana, com uma estimação 

não-paramétrica ainda mais fácil que a estimação média condicional. Hjort e Glad (1995) 

demostraram que quando o fator de correção é mais suave que a média condicional, o 

procedimento de dois passos resulta em uma melhoria na estimação não-paramétrica com 

redução do viés. A redução do viés é devida ao fato de que a estimação não-paramétrica se 

beneficia da escolha robusta de uma largura de banda adequado. Em geral quando a função a 

ser estimada é altamente não linear, a escolha da largura de banda supõe um desafio sério e é 

crítico para a eficiência da estimação não paramétrica. Por outro lado, quando a função a ser 

estimada é relativamente plana ou constante, a escolha da largura de banda é facilitada, 

melhorando a eficiência e reduzindo o viés da estimação. 

 

O fundamento teórico para a estimação da função do drift se aplica integralmente na estimação 

da função de difusão.  Como primeiro passo, estimamos a função do drift usando J diferentes 

processos de difusão de taxa de juros, incluindo o processo da taxa de juros instantânea. A 

correção do viés é executada num segundo passo.  
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Definimos 𝜇(𝑝)(𝑟) = ∑ 𝜇(𝑗)(𝑟)𝜔(𝑗)(𝑟),   
𝐽
𝑗= onde 𝜔(𝑗)(𝑟) =

𝑝(𝑗)(𝑟)

∑ 𝑝(𝑗)(𝑟)
𝐽
𝑗=1

 e  𝑝(𝑗)(𝑟) é a fdp do j-

ésimo processo de taxa de juros, com 𝑗 = 1,… , 𝐽. Logo  𝜇(𝑝)(𝑟) é a função a ser estimada 

agrupando toda a base de dados. Note que  𝜇(𝑝)(𝑟) seria idêntico a  𝜇( )(𝑟) se as funções 

individuais de drift fossem todas iguais. 

 

De acordo com Hjort e Glad (1995), podemos basear nosso estimador da função do drift na 

seguinte identidade: 

𝜇( )(𝑟) = 𝜇(𝑝)(𝑟)
𝜇( )(𝑟)

𝜇(𝑝)(𝑟)
= 𝜇(𝑝)(𝑟)𝑐(𝑟),                                                   (  ) 

onde 𝑐(𝑟) é o fator de correção, definido num conjunto onde o drift agrupado, 𝜇(𝑝)(𝑟) ≠ 0. O 

drift do modelo a ser estimado é representado por 𝜇( )(𝑟). Se o estimador do drift agrupado, 

𝜇(𝑝)(𝑟), é conhecido, o fator de correção pode ser estimado não-parametricamente por 

�̂�(𝑟), como segue: 

�̂�(𝑟) =
1

𝛿

∑ (
(𝑟(𝑡+ )𝛿
( )

 𝑟𝑡𝛿
( )
)

𝜇(𝑝)(𝑟𝑡𝛿
( )
)

)𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
( )
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

∑ 𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
( )
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

, 

 

(34) 

dado que  

𝐸 (
(𝑟(𝑡+ )𝛿
( )

 𝑟𝑡𝛿
( )
)

𝛿𝜇(𝑝)(𝑟𝑡𝛿
( )
)
|𝑟𝑡𝛿
( )
= 𝑟) = 𝑐(𝑟). 

 

(35) 

Contudo, em aplicações práticas, o formato funcional de 𝜇(𝑝)(𝑟) é desconhecido, mas um 

estimador adequado é obtido substituindo 𝜇(𝑝)(𝑟) por 𝜇(𝑝)̂ (𝑟), seu estimador consistente. Sob 

o arcabouço definido até agora, 𝜇(𝑝)(𝑟) pode ser estimado não-parametricamente agrupando 

todas as observações das J séries de taxa de juros. Assim, 

𝜇(𝑝)̂ (𝑟) =
1

𝛿

∑ ∑ (𝑟(𝑡+ )𝛿
(𝑗)

 𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
)𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿

(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0
𝐽
𝑗= 

∑ ∑ 𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0
𝐽
𝑗= 

. 

 

(36) 

Da mesma maneira, o estimador agrupado para a função de difusão é:  

𝜎2(𝑝)̂(𝑟) =
1

𝛿

∑ ∑ (𝑟(𝑡+ )𝛿
(𝑗)

 𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
)
2

𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0
𝐽
𝑗= 

∑ ∑ 𝐾ℎ(𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0
𝐽
𝑗= 

 . 

 

(37) 
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Sam e Jiang (2009), com um estimador consistente de 𝜇(𝑝)(𝑟) dado em (36), obtêm o estimador 

da função do drift da taxa de juros instantânea, 𝜇( )(𝑟), dado por 𝜇( )̂ (𝑟) = 𝜇(𝑝)̂ (𝑟)�̂�(𝑟) ou 

𝜇( )̂ (𝑟) = 𝜇(𝑝)̂ (𝑟)

[
 
 
 
 
 
 

1

𝛿

∑ (
𝑟(𝑡+ )𝛿
(𝑗)

 𝑟𝑡𝛿
(𝑗)

𝜇�̂�(𝑟𝑡𝛿
( ))

)𝐾ℎ (𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

∑ 𝐾ℎ (𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

]
 
 
 
 
 
 

. 

 

(38) 

 

Logo, de forma similar, para a função de difusão os autores definem:  

𝜎( )
2̂ (𝑟) = 𝜎(𝑝)

2̂ (𝑟)

[
 
 
 
 
 
 

1

𝛿

∑ (
(𝑟(𝑡+ )𝛿
(𝑗)

 𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
)
2

𝜎(𝑝)
2̂ (𝑟𝑡𝛿

( ))
)𝐾ℎ (𝑟𝑡𝛿

(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

∑ 𝐾ℎ (𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
 𝑟)𝑛  

𝑡=0

]
 
 
 
 
 
 

. 

 

(39) 

 

Os estimadores propostos em (38) e (39) são projetados para reduzir o viés do estimador de 

Stanton em (29) e (30). Intuitivamente, se as funções de drift são idênticas, o fator de correção 

será um estimador com valor 1 e então os estimadores propostos em (38) e (39) simplesmente 

igualarão os estimadores agrupados em (36) e (37). 

 

As definição de viés para o estimador da função de drift de Sam e Jiang (2009) é: 

 

𝐸[�̂�( )(𝑟)  𝜇( )(𝑟)] ≅
ℎ2

2
(𝑐′′(𝑟) + 2𝑐′(𝑟)

𝑝( )
′ (𝑟)

𝑝( )(𝑟)
)∫𝑧2𝐾(𝑧)𝑑𝑧  

+
𝛿

2
(𝑐′(𝑟)𝑐(𝑟) +

1

2
𝜎( )
2 (𝑟)𝑐′′(𝑟))𝜇(𝑝)(𝑟) + 𝑜(ℎ

2 + 𝛿),     

 

(40) 

e a sua variância 

𝑉𝑎𝑟[�̂�( )(𝑟)] ≅
𝜎( )
2 (𝑟) ∫𝐾2(𝑧)𝑑𝑧

(𝑇ℎ)𝑝( )(𝑟)
                       

+ 𝑂 ((𝐽𝑇ℎ(𝑝))
  
+ ℎ2ℎ(𝑝)

2 + ℎ(𝑝)
2 𝛿) + 𝑜((𝑇ℎ)  ).           

 

(41) 

 

Em comparação com as propriedades do estimador de Stanton (2007), o estimador de Sam e 

Jiang (2009) tem a tendência de apresentar uma variância maior devido ao passo adicional de 
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estimação. Contudo, a variância adicional é da ordem de 𝑂(𝐽𝑇ℎ(𝑝))
  
 ou menor, fazendo com 

que seja quase desprezível a variância adicional com um J razoavelmente grande ou um 

parâmetro de suavizamento de convergência adequado  ℎ(𝑝). 

 

Sam e Jiang (2009) documentaram que taxas de juros com diferentes maturidades podem seguir 

processos de difusão com correlação imperfeita de movimentos brownianos. Adicionalmente 

usaram modelos não lineares para ilustrar que yields de maturidades diferentes tendem a ser 

similares no formato funcional. Isso é condizente com Litterman e Scheinkman (1991), onde 

os autores por meio de Análise de Componente Pricipais (PCA) demostraram que a taxa de 

juros instantânea é um dos principais componentes que explica a dinâmica da ETTJ.  

 

No capítulo seguinte é descrita a implementação dos estimadores de Sam e Jiang (2009) para o 

mercado brasileiro. 
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4 RESULTADOS 

  

Neste capítulo são utilizadas bases de dados de taxas de juros para o mercado brasileiro, nos 

períodos compreendidos entre 2006 a 2012 e 2000 a 2012, acompanhados das suas estatísticas 

descritivas como complemento informativo. As séries são usadas para implementar os 

estimadores agrupados de Sam e Jiang (2009) para as funções de drift e de difusão do caso 

brasileiro. Os formatos da distribuição de probabilidade não-paramétrica e dos estimadores são 

apresentados junto às respectivas análises.  

 

4.1 Bases de Dados 

 

Marçal e Valls (2012) encontraram evidências de quebra estrutural no processo de difusão da 

taxa de juros brasileira, por meio de métodos de cointegração com mudança estrutural. 

Analisando o período de 1995 até 2010, se localizaram variações importantes pois o modelo 

usado sugere que os spreads por maturidade caíram fortemente em 2002 e começaram a 

convergir para valores obtidos em estudos internacionais. A transição de um regime onde os 

spreads por maturidade são maiores para um regime onde tais spreads são menores, se iniciou 

ao redor do ano 2000, mas a transição só se completou por volta do final de 2005. Os 

argumentos apresentados por Marçal e Valls (2012) entre os quais se encontram fatores 

macroeconômicos, tais como a adoção de um sistema flutuante de taxa de câmbio, metas de 

inflação e o começo de um plano de ajuste fiscal ajudam a explicar a quebra de regime.  

 

Merton (1980) argumenta que, quando o intervalo de amostragem, 𝛿, é pequeno, embora a 

estimação do termo de difusão seja precisa, a estimação do coeficiente do drift não apresenta 

resultados satisfatórios. Condizente com Stanton (1997), o estimador do termo do drift em (29) 

converge para a função real do drift na medida que 𝑇 → ∞. Esse é o motivo pelo qual as séries 

de dados usadas por Sam e Jiang (2009) para o caso americano abrangem 50 anos, considerando 

que o regime de taxas nunca foi quebrado. Por outro lado, para o caso brasileiro, devido ao fato 

da evidência de quebra estrutural a partir do final de 2005, escolhemos inicialmente as séries 

iniciando em janeiro de 2006 até dezembro de 2012.  

 

A base de dados usada consiste das taxas de juros diárias, obtidas a partir dos contratos de 

Futuros de DI1 no fechamento. Na prática, contratos com todas as maturidades não são 

observados diariamente, mas, a metodologia de estimação utilizada, proposta por Sam e Jiang 
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(2009), exige um conjunto de séries temporais de taxas de juros de diferentes maturidades fixas, 

fazendo com que seja necessário transformar a base de dados com maturidades mudando 

diariamente para uma base de dados com maturidades de 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses, 

escolhidas de maneira arbitrária. O uso de interpolações com splines cúbicas, seguindo a 

metodologia Haug (2006), fornece um tratamento para conseguimos apurar essas taxas com as 

maturidades escolhidas em qualquer data. A base de dados compreende o período desde 3 de 

janeiro de 2006 até 28 de dezembro de 2012, totalizando 1687 dados diários para cada uma das 

9 maturidades fixas que encapsulam todos os contratos Futuros de DI negociados. 

 

Foram usados apenas dados dos ajustes de contratos de DI, deixando de fora as taxas de swaps 

PRE x DI. Caldeira, Moura e Portugal (2010) argumentam que os dados divulgados pela 

BM&F-Bovespa para as taxas no fechamento diário desses swaps são obtidos a partir dos 

ajustes dos contratos futuros de DI negociados na bolsa, e portanto não representam valores 

realmente negociados. Devido ao fato dessas taxas de swap serem obtidas por interpolação das 

taxas dos contratos, evitamos o uso delas com o intuito de não executar interpolações sobre 

taxas já interpoladas. 

 

4.2 Estatísticas Descritivas das Séries 

 

As Tabelas 4.1a e 4.1b apresentam os dados estatísticos descritivos para as séries das curvas de 

juros no Brasil e para as séries das 1as diferenças para o período de análise considerado, 

incluindo colunas com autocorrelações de 1 e 3 meses. 

 

Os valores de taxa mínimos e máximos refletem o amplo espectro de taxas no período. Se 

observarmos a série de taxas de 1 mês veremos que seu valor mínimo é 6,96% e um máximo 

de 17,69%. Também, ao observarmos os desvios padrão das primeiras diferenças diárias da 

taxa de juros na Figura 4.1b, vemos que quanto maiores maturidades, maiores as volatilidades 

observadas. 

 

Das autocorrelações para lag 1 e lag 3 meses observamos altos coeficientes para as séries de 

taxas, mas as autocorrelações para as primeiras diferenças são muito baixas e não 

consistentemente positivas ou negativas. 
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Tabela 4.1a: Estatísticas Descritivas das Séries de Taxas de Juros diárias para diferentes Maturidades. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Tabela 4.1b: Estatísticas Descritivas das Séries de 1as Diferenças diárias para diferentes Maturidades. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a estimação da taxa instantânea de juros, utilizamos como variável proxy as taxas obtidas 

a partir dos contratos futuros com 1 mês de maturidade. A Figura 4.1 apresenta o gráfico com 

as séries temporais das taxas. A curva vermelha representa a taxa de 1 mês que desejamos 

estimar com a ajuda das séries restantes de outras maturidades, representadas com linhas mais 

finas. A Figura confirma a queda franca nos níveis médios de taxa no período.  

 

Maturidade Média Desvio Padrão Mínimo Máximo
Autocorrelação 

ρ (lag  1)

Autocorrelação 

ρ (lag  3)

Sumário Estatístico das Taxas Diárias de Juros

1 11.30              2.29                6.96                17.69              0.9329 0.7656

2 11.27              2.26                7.00                17.51              0.9337 0.7667

3 11.25              2.24                7.03                17.32              0.9344 0.7681

6 11.28              2.20                6.92                16.81              0.9353 0.7676

12 11.49              2.16                6.86                16.40              0.9294 0.7566

18 11.76              2.08                6.99                17.12              0.9207 0.7415

24 11.94              1.98                7.32                17.44              0.9135 0.7274

30 12.06              1.90                7.65                17.78              0.9051 0.7090

36 12.14              1.83                7.91                17.83              0.8995 0.6962

1a Diferença Média Desvio Padrão Mínimo Máximo
Autocorrelação 

ρ (lag  1)

Autocorrelação 

ρ (lag  3)

Sumário Estatístico Para a 1ra Diferença Diária das Taxas de Juros

Δr 1m -0.0064 0.0310 -0.3980 0.1642 0.2210 0.2129

Δr 2m -0.0062 0.0348 -0.3969 0.2647 0.2275 0.1480

Δr 3m -0.0061 0.0403 -0.4967 0.3996 0.1942 0.1021

Δr 6m -0.0058 0.0594 -0.6145 0.7197 0.1108 0.0783

Δr 12m -0.0055 0.0909 -0.6299 1.3371 0.0328 0.0042

Δr 18m -0.0052 0.1122 -0.7170 1.4926 0.0209 -0.0048

Δr 24m -0.0047 0.1227 -0.8781 1.5035 0.0160 -0.0044

Δr 30m -0.0045 0.1282 -0.9898 1.4989 0.0101 -0.0073

Δr 36m -0.0043 0.1329 -1.0467 1.5009 -0.0118 -0.0104
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FIGURA 4.1: Séries Temporais das Taxas de Juros Brasileira 2006-2012 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A Figura 4.2 representa as diferenças diárias da proxy da taxa de juros instantânea. Nela é 

possível observar altas volatilidades ao longo da série, sem clusters de volatilidade definidos. 

Vários níveis de heteroscedasticidade ressaltam ao longo do período. 

 

 

FIGURA 4.2: Diferença Diária da Taxas de Juros de 1 mês (2006-2012) 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Já a Tabela 4.2 apresenta as correlações no período entre as diferenças diárias das taxas de juros 

de distintas maturidades. A matriz de correlação sugere que as diferenças diárias ao longo da 
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ETTJ são altamente correlacionadas. Como ilustração, observe-se que a correlação entre as 

diferenças diárias de 1 mês e de 2 meses está perto de 85%. Contudo, a correlação das diferenças 

diárias de 1 e 36 meses não ultrapassa 24%. Uma análise de componentes principais sugeriria 

que a taxa de juros instantânea explica em grande medida a variação da dinâmica da ETTJ, daí 

a importância da sua modelagem nessa abordagem. 

 

Tabela 4.2:Matriz de Correlação das Diferenças Diárias da Taxa de Juros ao longo da EETJ 

 

4.3 Método da Validação Cruzada de k-dobras 

 

Como uma ilustração do método não-paramétrico baseado em kernels, e para dar alguma ideia 

do perfil da distribuição da taxa de juros instantânea brasileira desde 2006, a Figura 4.3 

apresenta a densidade de probabilidade estimada, calculada usando (15), com uma função 

kernel apropriada do tipo Epanechnikov, indicada na Tabela 3.1 e uma largura de banda ótima 

escolhida por um método apropriado de otimização.  

 

Segundo Ruilova (1999), o desempenho de estimadores tipo kernel depende principalmente da 

escolha de uma função kernel adequada e do parâmetro de suavizamento, h. O uso de quase 

qualquer kernel garante desempenhos similares, daí a eficiência da estimação depender 

principalmente da escolha da largura de banda, h. Para o nosso caso particular de 

implementação de estimadores agrupados, é preciso a seleção de dois parâmetros de 

suavizamento. São eles o parâmetro ℎ𝑝 para o estimador do drift agrupado expresso em (36) e 

(37) e o parâmetro h, que pertence aos estimadores em (38) e (39). Existem abundantes métodos 

para escolher a largura de banda ótima, h, cujo objetivo é garantir a melhor aderência das 

estimações aos dados reais das séries. 

 

 

Δr 1m Δr 2m Δr 3m Δr 6m Δr 12m Δr 18m Δr 24m Δr 30m Δr 36m

Δr 1m 1.0000  0.8337  0.7432  0.5914  0.4260  0.3486  0.3015  0.2647  0.2340  

Δr 2m 1.0000  0.9076  0.7839  0.6259  0.5462  0.4833  0.4287  0.3948  

Δr 3m 1.0000  0.8565  0.7329  0.6510  0.5827  0.5267  0.4953  

Δr 6m 1.0000  0.9000  0.8250  0.7574  0.6954  0.6513  

Δr 12m 1.0000  0.9584  0.9130  0.8616  0.8237  

Δr 18m 1.0000  0.9740  0.9399  0.9082  

Δr 24m 1.0000  0.9790  0.9585  

Δr 30m 1.0000  0.9818  

Δr 36m 1.0000  
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FIGURA 4.3: Densidade de Probabilidade não-paramétrica pelo método de Kernel com largo de Banda ótimo no 

sentido de mínimo MISE 

Fonte: Elaboração Própria . 

 

Foi utilizado neste trabalho o método de validação cruzada de k dobras (k-folds Cross 

Validation Method – k-fold CVM). Nele escolhemos um número inteiro pequeno7 k, usualmente 

5 ou 10 e dividimos as séries de dados aleatoriamente em k sub-amostras de tamanho igual, 

(essas sub-amostras são chamadas de folds). Tomamos a primeira sub-amostra e a usamos como 

a sub-amostra de teste deixando-a de fora, depois ajustamos a estimação com os dados restantes 

e avaliamos o seu desempenho na sub-amostra de teste deixada de fora inicialmente. Repetimos 

o processo com as k - 1 sub-amostras remanescentes.  

 

A aplicação usual para a seleção de largura de banda do k-fold CVM consiste em aplicá-lo a um 

conjunto de possíveis larguras de banda ótimas8 que deverão ser testadas e de maneira 

heurística, substituídas até chegar a um mínimo MISE que devolva a largura de banda, h, ótima. 

No caso particular de estimadores kernel agrupados, o processo pode ser implementado de 

                                                           
7 A escolha de k é arbitraria, mas os valores de 5 e 10 são considerados o padrão da indústria de análises de 

dados. Vide Shalizi (2013). 

8 É frequentemente razoável começar com um conjunto de larguras de banda, h, ao redor de 1,0 𝑆𝑥 𝑛
   , 

onde 𝑆𝑥  é o desvio padrão amostral de X, para kernel gaussianas. Vide Shalizi (2013) 
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modo simultâneo ou sequencial. De maneira simultânea, escolhemos um ℎ𝑝 e um h que 

minimize a típica função do k-fold CVM, a saber: 

 

∑(�̂� 
(𝑘)(𝑟𝑡𝛿

( )
)  [

𝑟(𝑡+ )𝛿
( )

 𝑟𝑡𝛿
( )

𝛿
])

2𝑛  

𝑡=0

, 

 

(42) 

 

onde �̂� 
(𝑘)(𝑟𝑡𝛿

( )
) é o estimador proposto para o drift de Sam e Jiang (2009). Quando é usado o 

modo sequencial, inicialmente achamos o ℎ𝑝 ótimo que minimize a função do k-fold CVM para 

o estimador agrupado �̂�𝑝
(𝑘)
(𝑟𝑡𝛿
(𝑗)
) com j = 2...J, para depois calcular o h que minimize o 

estimador �̂� 
(𝑘)(𝑟𝑡𝛿

( )
). 

 

4.4 Calculo de estimadores com dados reais para o caso brasileiro 

 

Com o conjunto de séries de taxas de diversas maturidades, implementamos o estimador 

agrupado proposto por Sam e Jiang (2009) para a taxa de juros instantânea (vide equações (38) 

e (39)). A Figura 4.4 exibe a estimação da função de drift não-paramétrica usando as taxas de 

todas as maturidades. O estimador agrupado de Sam e Jiang (2009) é aparentemente plano e 

com menos reversão à média do que os níveis apresentados pelo estimador “uni-taxa” não-

paramétrico do Stanton (1997). Considerando o fato de que a proxy de taxa de juros instantânea 

vai desde 6,96% até 17,69%, é altamente significativo que o estimador seja não linear perto das 

bordas do suporte9. A não linearidade da função do drift perto das bordas ainda é tema em 

aberto de amplas discussões na literatura, porém sem respostas conclusivas a respeito.    

 

É de particular importância observar que o nível do drift só toma valores maiores do que zero 

em níveis de taxa muito baixos, sugerindo que a queda das taxas médias durante todo o período 

analisado se deve a certo processo de reversão à média. Esse resultado condiz com as 

apreciações de Marçal e Valls (2012) com respeito à consolidação da média da ETTJ a partir 

do ano 2005 e o seu valor está intimamente atrelado ao tamanho da nossa amostra, que 

visualmente possui uma queda franca na totalidade do período analisado.  

                                                           
9 Foi escolhido como suporte da fdp estimada o intervalo (0.00, 0.19). A escolha abrange as taxas máximas e 

mínimas e garante um espectro de taxas razoável. 



38 

 

FIGURA 4.4: Função do drift da Taxa de Juros obtida do Estimador proposto. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como delineado anteriormente, estimadores não-paramétricos para a função de drift absorvem 

na sua totalidade a informação histórica do processo de taxa, condicionando um bom 

desempenho ao tamanho da amostra, que precisa tender ao infinito para conseguir convergência 

com o nível de drift real. As 1687 observações a partir de janeiro de 2006, compreendem uma 

amostra pequena que, claramente, não é suficiente para que o estimador desempenhe todo o seu 

potencial. 

 

Os resultados de Sam e Jiang (2009) a respeito da forte não linearidade próximo aos limites do 

suporte são confirmados. Particularmente, a partir de taxas acima de 11% o nível de drift cai 

abruptamente. O mesmo estimador agrupado de Sam e Jiang (2009) foi implementado para a 

função de difusão do mesmo processo de taxa. A Figura 4.5 proporciona uma visão do 

estimador. 

  

Note-se que o estimador da função de difusão também é não linear, incrementado gradualmente 

à medida que a taxa de juros aumenta. A partir de taxas acima de 16% os valores da difusão se 

elevam consideravelmente. 
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FIGURA 4.5: Função da Difusão da Taxa de Juros obtida do Estimador proposto. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Sam e Jiang (2009) demostraram que o estimador não-paramétrico agrupado é melhor em 

termos de menor MISE com respeito a estimador “uni-taxa” de Stanton (1997). Contudo, o seu 

bom desempenho está atrelado à qualidade e quantidade da sua base de dados.  
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5 APLICAÇÕES 

 

As implicações do processo estimador da taxa instantânea de juros são de importância 

fundamental na esfera econômica. A predição efetiva da taxa de juros instantânea representa 

então um dos maiores interesses por parte de comunidade financeira. A aplicação natural dos 

estimadores das funções de drift e difusão é auxiliar na predição do nível de taxa de juros no 

futuro. Para amparar corretamente a labor preditiva dos estimadores, o processo de taxa de juros 

em (1) é agora apresentado na medida neutra ao risco correspondente e está dado por: 

 

𝑑𝑟𝑡
( )
= (𝜇(𝑟𝑡

( )
)  𝜆(𝑟𝑡

( )
)) 𝑑𝑡 + 𝜎(𝑟𝑡

( )
)𝑑𝑊�̃�

( )
                                        (43) 

 

Onde  𝜆(𝑟𝑡
( )) = 𝜆0(𝑟𝑡

( )) 𝜎(𝑟𝑡
( )) é o Market Risk Price (MRP) da taxa de juros e �̃�𝑡

( )
é o 

movimento Browniano Standard sob a medida martingale equivalente Q. Estimamos o MRP 

da taxa de juros seguindo o procedimento de Jiang (1998). Como o MRP é determinado 

totalmente pela taxa de juros instantânea, ele pode ser estimado por quaisquer dois instrumentos 

de taxa de juros que não paguem dividendos. As taxas de retorno de títulos sem cupom em  𝑡  

com maturidades  𝜏𝑖 = 𝑇𝑖  𝑡 são denotadas como: 

𝑦(𝑟𝑡
( )
, 𝜏𝑖); 𝑖 = 1, 2 com 

 𝑑𝑦(𝑟𝑡
( ), 𝜏𝑖) =  𝛼(𝑟𝑡

( ), 𝜏𝑖)𝑑𝑡 +  (𝑟𝑡
( ), 𝜏𝑖)𝑑 ̃𝑡

( )
.                                (44) 

 

Um estimador de  𝜆0(𝑟𝑡
( )) foi derivado por Jiang (1998) como:  

�̂�0(𝑟𝑡
( )) = [𝑦𝑑(𝑟𝑡

( ), 𝜏𝑖) +
1

2
(𝜏 
2𝑘2(𝑟𝑡

( ), 𝜏 )  𝜏2
2𝑘2(𝑟𝑡

( ), 𝜏2)) 

+𝜏2𝛼(𝑟𝑡
( ), 𝜏2)  𝜏 𝛼(𝑟𝑡

( ), 𝜏 )] [𝜏2 (𝑟𝑡
( ), 𝜏2)  𝜏 𝛼(𝑟𝑡

( ), 𝜏 )]⁄ ,                  (45) 

onde  

𝜏𝑖 = 𝑇𝑖  𝑡; (𝑖 = 1, 2) e 

𝑦𝑑(𝑟𝑡
( ), 𝜏 , 𝜏2) = 𝑦(𝑟𝑡

( ), 𝜏 )  𝑦(𝑟𝑡
( ), 𝜏2) 

é o spread entre retornos de maturidades  𝜏  e 𝜏2. Nesta análise usamos os processos de taxas 

de retorno de 1 mês (𝜏 ) e de 24 meses (𝜏2), estimadas com o estimador de Sam e Jiang (2009) 

como apresentado na seção anterior. Dado que calculamos os processos de taxa para 1 mês e 2 

anos, calculamos depois o estimador de 𝜆0(𝑟𝑡
( )) como estipulado em (45).  
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O cálculo da taxa de juros pode ser computado baseado em simulações de Monte Carlo do 

processo neutro ao risco em (43). Simulações do caminho amostral são baseadas no esquema 

de Euler10. 

 

Com a função do drift obtida, é fácil verificar que a quase totalidade dos valores que toma a 

função são negativos, indicando que qualquer que seja a quantidade de simulações obtidas, a 

predição de taxa muito provavelmente terá um nível menor ao inicial. 

 

As Figuras 5.1 apresenta a predição da ETTJ a partir das 38.000 simulações pela metodologia 

Monte Carlo, para as maturidade de 1 mês até 36 meses a partir da taxa de 1 mês real obtida em 

3 de janeiro de 2013 com valor de 6,972%.  

 

 

FIGURA 5.1: Projeção da ETTJ a partir da taxa real de 3 de Janeiro de 2013 de 1mês 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Já a Figura 5.2 também apresenta a predição da ETTJ, para as maturidade de 1 mês até 36 meses 

a partir da taxa de 1 mês fictícia inicial com valor de 2,0%. Desta vez a curva se observa 

crescente, indicando que a reversão à média está presente nas projeções.   

 

                                                           
10 O Esquema de Euler, refere-se a o método de discretização de Equações Diferenciais Ordinárias como 

alternativa de solução, criado pelo matemático Leohnard Euler. Para informações aprofundadas pode se referir 

a Butcher (2003). 
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FIGURA 5.2: Projeção da ETTJ a partir de uma taxa de 2% de 1mês 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para facilitar a análise do forecasting do modelo, apresentamos na Figura 5.3 a ETTJ projetada 

e real a partir de janeiro de 2013. O desempenho da estimação foi pobre. A estimação projeta 

um cenário de diminuição de taxa, provavelmente com a tendência de alcançar a média 

histórica, seguindo as premissas dos retornos à média presentes no modelo. 

 

 

FIGURA 5.3: Projeção da ETTJ Vs. ETTJ Observada Real 

Fonte: Elaboração Própria 
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O valor estimado da função do drift baseado nas observações desde o início de 2006. Esse valor 

estimado do drift não é igual à média de longo prazo do processo. Para que ambas as médias 

convirjam precisa-se de uma série consideravelmente maior para garantir bons resultados (vide 

capítulo 3 de Metodologia). 

 

Embora tenha sido demonstrado que a quebra estrutural do processo de taxa de juros brasileira 

começou em 2005, apresentamos aqui também as projeções do modelo usando séries de dados 

iniciando desde o ano 2000. Vale lembrar que o nível de taxa naqueles anos foi bem maior que 

o nível atual. 

 

A Figura 5.4 apresenta conjuntamente os resultados de forecasting do modelo com dados desde 

2000, dados desde 2006 e os dados realmente observados com maturidades até 36 meses. 

Novamente, as projeções não se ajustam à realidade adequadamente. A ETTJ projetada com 

dados desde 2000 apresenta um desempenho que deixa a desejar, provavelmente por causa da 

função do drift superestimada por medias históricas.  

 

 

FIGURA 5.4: Projeção da ETTJ dados 2000 e 2006 Vs. ETTJ Observada Real 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No sentido estatístico, os valores observados ficaram de fora dos intervalos de confiança de 

ambas projeções, indicando que o poder preditivo do modelo não é adequado ainda. 
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As Figuras 5.5 e 5.6 proporcionam os intervalos de confiança dos modelos com dados a partir 

de 2000 e de 2006. Com um 𝛼 =  %, e uma taxa inicial de 6,972%.  

 

 

FIGURA 5.5: Intervalo de Confiança dados desde 2000, alpha = 0,05 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

FIGURA 5.6: Intervalo de Confiança dados desde 2006, alpha = 0.05 

Fonte: Elaboração Própria 
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram implementados estimadores não-paramétricos de funções de drift e de 

difusão advindos do processo de difusão da taxa de juros instantânea do mercado brasileiro. As 

fontes de dados foram as séries de taxas médias de retorno de contratos futuros de depósitos 

interfinanceiros de um dia (DI1). Os estimadores propostos por Sam e Jiang (2009) foram 

construídos agrupando séries de taxas de diferentes maturidades e não unicamente a série proxy 

da taxa instantânea como é o usual na criação deste tipo de estimadores. Foram usados 

estimadores do tipo núcleo (kernel) cujo formato do tipo Epanechnikov é o mais eficiente. O 

fator de suavizamento (largura de banda) foi calculado de modo a otimizar a estimação, usando 

como medida de eficiência o MISE dentro do arcabouço do método de validação de modelos 

cruzado de k-dobras. O número de dobras foi de 10, determinado a critério do autor. Com os 

estimadores implementados foram simuladas taxas no futuro a partir de taxas iniciais dadas. 

Para o processo de simulação utilizou-se o método de Monte Carlo. 

 

O processo de difusão da ETTJ teve quebra comprovada por Marçal e Valls (2012), obrigando 

a reduzir as séries de taxas, com início apenas em janeiro de 2006, com o intuito de evitar dados 

fora da dinâmica atual de taxa. Logo, só 1687 observações diárias foram passíveis de uso para 

as estimações. Esse corte reduziu grandemente o poder preditivo do modelo, uma vez que o 

estimador do drift converge para a função real à medida que tamanho amostral aumenta. A 

função estimada da difusão converge para a função real quando o espaçamento amostral, 

𝛿, tende a zero, característica bem mais fácil de alcançar do que a amostra tendendo ao infinito. 

Nesse sentido, a redução amostral afeta em menor medida a estimação da difusão. 

 

Os estimadores produziram não linearidades próximas aos limites dos suportes, bem menores 

que estimações não-paramétricas anteriores, como documentado por outras pesquisas, sem que 

ainda tenha se chegado a um consenso na literatura da relevância ou espuriedade dessas não-

linearidades, segundo documentado por Sam e Jiang (2009) e Chapman e Pearson (2000), entre 

outros. Contudo, a não linearidade corrobora a alta reversão à media em altos níveis de taxa, 

como esperado.  

 

É fácil verificar que a partir de 2006 a tendência da taxa de juros brasileira é de franca queda, e 

isso ficou refletido na função de drift estimada, onde se percebe que, em quase qualquer nível 

de taxa, o drift é negativo. Pela função ajustada, ao redor de 3% seria o valor para o qual a 
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função de drift estimadas estaria apontando. Isto se deve basicamente à tendência constante de 

queda durante as 1687 observações, ou desde janeiro de 2006. 

 

Devido ao desempenho ainda não adequado dos estimadores, decidiu-se então estimar as 

funções de drift e de difusão com estimadores calculados a partir de séries desde o ano 2000, 

aumentando o período de amostragem, no intuito de melhorar o poder preditivo dos 

estimadores. Contudo, o novo valor estimado, de maneira similar que o original, forneceu um 

desempenho não aceitável, e ainda com projeções no sentido contrário, presumivelmente pelo 

aumento inadequado da média de longo prazo do modelo que ainda não atingiu a média real de 

longo prazo do processo de difusão de taxa de juros.  

 

O processo de taxa de juros do mercado brasileiro não apresenta a estabilidade que apresentam 

mercados mais maduros. Uma das características de mercados maduros é a persistência de taxas 

de juros no longo prazo que, embora com dificuldade, permitem predições razoáveis. É evidente 

que a partir da quebra estrutural do processo de taxa, um novo patamar de amadurecimento do 

mercado brasileiro foi alcançado, porém o horizonte de informações sob esse novo regime é 

muito curto para poder considerar que é possível extrair a média de longo prazo dos dados 

atuais. Considerando que para alcançar convergência do estimador da função do drift para a 

função do drift real, seria necessário que o período da amostra aumentasse consideravelmente. 

Concluímos, portanto, que no patamar atual o uso da metodologia apresentada ainda é 

ineficiente. 

 

É razoável assumir que as funções de drift e de difusão são também dependentes do tempo, mas 

essa dependência ficou fora do escopo deste trabalho, ao consideramos que ambas só 

dependiam do nível de taxa. Nesse sentido, um modelo que aumente a complexidade dos 

estimadores ao considerar essa dependência, pode melhorar o desempenho do modelo. 

 

 Outra característica da taxa instantânea de juros, é que na prática, não assume valores 

negativos, com limite natural na origem (zero). Em função disso a abordagem com kernels 

simétricos só é possível com transformações funcionais da variável original, tal como 

apresentado nessa dissertação, ou ainda com correções do estimador. Embora o uso de 

diferentes kernels simétricos não afeta substancialmente o resultado da estimação, existem 

atualmente propostas de novos estimadores do tipo kernel assimétricos que possuem o mesmo 

suporte da variável de interesse, e que conseguem eliminar consideravelmente efeitos de limite 

de suporte, segundo foi documentado por Gospodinov e Hirukawa (2012). Nesse sentido, o 

trabalho aqui apresentado pode ser aprofundado nessa linha. Ainda, esse tipo de kernels 



47 

assimétricas permitem a utilização de parâmetro suavizante adaptado (largura de banda), 

flexibilizando-o em situações em que a fdp assim requerir, diferentemente do kernel simétrico 

implementado neste trabalho, que fixa o parâmetro para toda a densidade. Provavelmente uma 

combinação entre a estimação agrupada de Sam e Jiang (2009), o uso das Gamma-Kernels de 

Gospodinov e Hirukawa (2012) e o aumento da dependência dos termos de drift e de difusão à 

variável tempo, pode diminuir em maior proporção os vieses e as variâncias de Sam e Jiang 

(2009)  
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