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RESUMO 

Este trabalho propõe a implementação de um modelo de três fatores em que os 

movimentos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros são determinados por variáveis 

macroeconômicas observáveis. Desenvolvi o estudo com base na metodologia 

elaborada por Huse (2007), que propôs um novo modelo baseado nos estudos de 

Nelson e Siegel (1987) e Diebold e Li (2006). Os fatores utilizados foram: taxa de 

câmbio em reais por dólar, expectativa da taxa de inflação para daqui a doze meses, 

spread do Credit Default Swap com maturidade de cinco anos, taxa de desemprego, 

índice de commodities e expectativa da taxa SELIC para o final do ano corrente. O 

modelo foi capaz de explicar 94% das mudanças na estrutura a termo da taxa de 

juros. Aumentos na taxa de câmbio, na expectativa de taxa de inflação, no spread do 

Credit Default Swap, na taxa de desemprego e na expectativa da taxa SELIC estão 

diretamente relacionadas com aumento na curva de juros com zero cupom. 

Variações no preço das commodities estão inversamente relacionadas com 

variações na Estrutura a Termo da Taxa de Juros. 

 

Palavras-chave: Taxa de juros, macroeconomia, política monetária. 
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ABSTRACT 

This paper proposes a three-factor model of the term structure whose dynamics is 

determined by observable macroeconomic variables. I developed the study based on 

the Huse (2007) methodology, who proposes a new model based on Nelson and 

Siegel (1987) and Diebold and Li (2006) studies. The macroeconomic factors used 

were: exchange rate in real per dollar, expected inflation rate for twelve months, the 

Credit Default Swap spread, unemployment rate, commodity index and expected 

SELIC rate for the end of the year. The model was able to explain 94% of the 

changes in the yield curve. Increases in exchange rate, in expected inflation rate, in 

Credit Default Swap spread, in unemployment rate and in the expected SELIC rate 

are directly related to an increase in the yield curve. However, positive changes in 

commodity prices are inversely related to increases in the term structure of interest 

rate. 

 

Keywords: interest rates, macroeconomic, monetary policy.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho propõe a implementação de um modelo de três fatores em que os 

movimentos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) são determinados por 

variáveis macroeconômicas observáveis. Desenvolvi o estudo com base na 

metodologia elaborada por Huse (2007), que propôs um novo modelo baseado nos 

estudos de Nelson e Siegel (1987) e Diebold e Li (2006). 

Knez et al. (1994), de Jong (2000) e Dai e Singleton (2000) modelaram a ETTJ 

ignorando a relação com as variáveis macroeconômicas. Estes modelos de não 

arbitragem foram explorados em diversos trabalhos pelo fato de serem capazes de 

se ajustar de forma consistente aos diferentes formatos da curva de juros com zero 

cupom de acordo com a expectativa do mercado quanto às taxas de curto e de 

longo prazo. A curva pode ser positivamente inclinada, quando os retornos crescem 

à medida que o vencimento; invertida, quando os retornos declinam conforme a 

maturidade; torcida quando as taxas de longo prazo são inferiores às de curto prazo, 

ou plana, quando as taxas de juros se mantêm inalteradas conforme a maturidade. 

Diversos autores relacionaram a Estrutura a Termo da Taxa de Juros com 

variáveis macroeconômicas, porém, nestes estudos coexistiam fatores latentes (não 

observáveis) e fatores observáveis. Ang, Bekaert e Wei (2008) propuseram um 

modelo utilizando a inflação como variável observável e mais dois fatores latentes. 

Rudebusch e Wu (2008) utilizaram duas variáveis observáveis: Produto Interno 

Bruto, inflação e duas variáveis latentes. Ang, Piazzesi e Wei (2004) utilizaram 

somente variáveis observáveis, porém a variável dependente consistia somente nas 

taxas de juros de curto prazo.  

Assim, o objetivo deste artigo, é desenvolver um modelo onde o nível, a 

inclinação e a curvatura da ETTJ podem ser explicados através dos seguintes 

índices do mercado brasileiro: taxa de câmbio em real por dólar, expectativa da taxa 

de inflação para daqui a doze meses, spread do Credit Default Swap (CDS), que 

corresponde ao prêmio de risco Brasil, com maturidade de cinco anos, taxa de 

desemprego, índice de commodities e expectativa da taxa SELIC para o final do ano 

corrente. Estimei a regressão através de MQO em uma estrutura de painel, os 

resultados obtidos foram: aumentos na taxa de câmbio, na expectativa de inflação, 
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no spread do CDS, na taxa de desemprego e na expectativa da taxa SELIC estão 

diretamente relacionadas com aumento na curva de juros com cupom zero. 

Variações no preço das commodities estão inversamente relacionadas com 

variações na ETTJ. 

Na seção 2, há uma descrição dos modelos utilizados para estimação da curva 

de juros com cupom zero. Na seção 2.1, apresentei o modelo de Nelson e Siegel 

(1987), ponto de partida para a estimação proposta anteriormente. Na seção 2.2, 

descrevi o modelo dinâmico de Diebold e Li (2006), que reinterpretaram o modelo de 

Nelson e Siegel. Na seção 2.3, Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006) formularam um 

modelo que se baseia tanto em variáveis não observáveis como variáveis 

macroeconômicas. Na seção 2.4, Huse (2007) elaborou um modelo com base nos 

dados da economia norte-americana em que a curva de juros com cupom zero é 

ajustada somente através de variáveis observáveis. Na seção 3, descrevi a base de 

dados utilizada. Nas seções 4 e 5, são apresentados o modelo de regressão e os 

resultados para o mercado brasileiro, respectivamente. Na seção 6, apresentei as 

considerações finais do trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os modelos inicialmente desenvolvidos para estimação da curva de juros com 

cupom zero se baseavam em poucos fatores e na ausência de modelos 

econômicos. Vasicek (1977), Cox, Ingersoll e Ross (1985) desenvolveram modelos 

de não arbitragem para a taxa de juros de curto prazo. A desvantagem destes 

modelos, segundo Duffee (2002), residia no fato de que apresentavam baixo 

desempenho na previsão das ETTJ futuras. Posteriormente Longstaff e Schwartz 

(1992) elaboraram um modelo de dois fatores em que o primeiro correspondia à taxa 

de juros de curto prazo e o segundo a volatilidade da taxa de curto prazo. Balduzzi, 

Das, Foresi e Sundaram (1996) desenvolveram um modelo de três fatores 

adicionando a média das taxas de curto prazo aos fatores utilizados por Longstaff e 

Schwatrz (1992). Litterman e Scheinkman (1991) desenvolveram um modelo de três 

fatores em que o primeiro correspondia ao nível da curva de juros com cupom zero, 

o segundo à inclinação e o terceiro à curvatura da ETTJ. Conforme análises 

empíricas são necessários ao menos três fatores para que seja possível capturar as 

diferentes formas da estrutura a termo de taxas de juros. Os modelos de um fator se 

mostraram pouco eficientes no objetivo de ajustar os diferentes formatos das curvas 

zeros. 

Paralelamente aos modelos de fatores, foram desenvolvidas técnicas de spline e 

métodos paramétricos. McCulloch (1971, 1975) se baseou em splines quadráticos 

para ajustar a curva de juros com cupom zero, Schaefer (1981) utilizou polinômios 

de Bernstein e Vasicek e Fong (1982) utilizaram splines cúbicos. Vale ressaltar que 

os modelos de splines são ineficientes para ajustar curvas de maturidades muito 

curtas ou muito longas, além disto, são muito instáveis, extremamente dependentes 

dos parâmetros dos modelos e não apresentam significância econômica.  

Fama e Bliss (1987) desenvolveram um modelo em que a Estrutura a Termo da 

Taxa de Juros não era estimada via uma curva de desconto, mas através das taxas 

forwards de maturidades observadas no mercado. O modelo consistia em construir 

as taxas futuras necessárias para precificar os títulos de longo prazo. A curva de 

juros com cupom zero resultante deste procedimento ficou conhecida como taxas 

não suavizadas de Fama-Bliss. A taxa de juros resultante deste modelo era uma 
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função descontínua do vencimento do título. Este procedimento, conhecido como flat 

forward ou bootstrap é bastante utilizado no Brasil e no mercado norte americano 

(Bliss, 1997). 

Quanto aos modelos paramétricos, foram desenvolvidos modelos estáticos e 

dinâmicos para a modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros. Nelson e 

Siegel (1987), Bjork e Christensen (1999) e Svensson (1994) elaboraram modelos 

estáticos. Nelson e Siegel (1987) desenvolveram um modelo de três fatores que 

podem ser interpretados como componentes que explicam o nível, inclinação e 

curvatura das taxas de juros. Bjork e Christensen (1999) adicionaram um segundo 

fator de inclinação ao modelo de Nelson-Siegel para melhor modelar as maturidades 

de curto prazo. Svensson (1994) elaborou um modelo com um segundo fator de 

curvatura para a ponta longa da curva norte-americana.  

Após a nova interpretação, Diebold e Li (2006) desenvolveram a classe de 

modelos dinâmicos de três fatores baseada em Nelson e Siegel (1987) para modelar 

a curva de juros com cupom zero, período a período. Estas variáveis poderiam ser 

interpretadas como fatores de nível, inclinação e curvatura da ETTJ.  

Caldeira, Moura e Portugal (2010) utilizaram a metodologia de Nelson e Siegel 

(1987) e Diebold e Li (2006) com o objetivo de estimar a curva de juros com cupom 

zero no mercado brasileiro. A estimação foi feita em uma etapa através do filtro de 

Kalman e os autores concluíram, com base no valor do Erro Padrão Médio, que este 

método gera previsões melhores da curva de juros com cupom zero do que o 

procedimento de duas etapas utilizado por Diebold e Li. 

Christensen, Diebold e Rudebusch (2011), desenvolveram uma classe de 

modelos de não arbitragem baseados na metodologia desenvolvida por Nelson e 

Siegel (1987), o modelo de Nelson e Siegel apresentava uma boa capacidade 

preditiva, porém admitia a possibilidade de arbitragem. O modelo de Christensen et 

al. (2011)  mantém a simplicidade e habilidade empírica dos modelos de Nelson e 

Siegel ao mesmo tempo em que adota a premissa de não arbitragem. Os autores 

concluíram que a imposição da premissa de não arbitragem melhorou a previsão 

dos resultados da ETTJ para as maturidades de longo prazo.  
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Almeida e Valentim (2007) testaram se a imposição da premissa de não 

arbitragem afetava positivamente a estimação da Estrutura a Termo da Taxa de 

Juros. Os autores utilizaram um modelo paramétrico polinomial sem variáveis 

macroeconômicas e concluíram que a imposição dessa premissa em um modelo 

paramétrico melhorou a previsão dos resultados da curva de juros com cupom zero 

para a maioria das maturidades. 

Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006) desenvolveram um modelo em que 

coexistiam variáveis latentes e variáveis macroeconômicas observáveis. Os autores 

se basearam no modelo de três fatores proposto por Nelson e Siegel (1987) e em 

um modelo vetor auto-regressivo (VAR) para modelar os fatores macroeconômicos. 

Huse (2007) propôs um modelo em que a estrutura a termo das taxas de juros 

era explicada somente através de variáveis macroeconômicas observáveis. Este 

modelo apresentava vantagens quando comparado aos demais: o número de 

parâmetros a serem estimados não aumentava conforme o número de vértices na 

curva, a estimação do modelo por mínimos quadrados era bastante precisa e ao 

contrário de grande parte da literatura, a se baseava com os dados em cortes 

transversais e com os dados em séries temporais. 

A seguir considerei em maiores detalhes o modelo de Nelson e Siegel (1987), 

Diebold e Li (2006), Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006) e Huse (2007). 

 

2.1 Nelson e Siegel (1987) 

Trata-se de um modelo de três fatores para ajustar a curva de juros com cupom 

zero através das taxas de alguns títulos verificados no mercado. O objetivo era 

desenvolver um modelo paramétrico e simples que fosse capaz de capturar as 

diferentes formas das curvas zeros – motivo pelo qual se tornou popular. A curva 

forward é ajustada através de um polinômio com aproximação exponencial: 

   ( )          
         

     ( 1 ) 
 

O modelo (1) pode ser reescrito como uma constante somada a uma função de 

Laguerre: 
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 (  )       (

       

   
)    (

       

   
      )    (  )          

 

 

 ( 2 ) 
 

em que  (  ) corresponde à taxa de rendimento dos títulos verificados no mercado. 

Desta forma, a curva de juros com cupom zero era uma função  (  ) em que    

representava a maturidade dos respectivos títulos utilizados para a construção da 

mesma. A curva de juros com cupom zero de Nelson e Siegel correspondia à curva 

de desconto que se iniciava em um quando a maturidade    era zero e tendia a zero 

quando a maturidade tendia ao infinito. 

Os coeficientes   ,    e     eram interpretados respectivamente como 

componentes que definiam o nível, inclinação e curvatura da ETTJ. O parâmetro  , 

por sua vez, determinava o decaimento exponencial da curva de juros com cupom 

zero. Valores baixos produziam um lento decaimento e altos valores um rápido 

decaimento. Desta forma, havia um trade-off entre ajustar as curvas de curto prazo e 

longo prazo, já que para as primeiras utilizava-se altos valores de    e para as outras 

baixos valores de  . 

O coeficiente    era uma constante que independia de   e   , assim uma 

variação, resultaria em uma mudança no nível da curva. O coeficiente    decrescia 

exponencialmente até zero conforme    tendia a   , um aumento neste parâmetro 

afetava as taxas de curto prazo, logo    poderia ser classificado como o fator de 

curto prazo que correspondia à inclinação da curva de juros com cupom zero. Uma 

variação do coeficiente    tinha pouco efeito sobre as taxas de curto e longo prazo, 

porém grande efeito sobre as taxas de médio prazo, assim correspondia à curvatura 

da curva de juros com cupom zero. 

Nelson e Siegel utilizaram os dados dos títulos norte-americanos entre 1981 e 

1983. O modelo foi capaz de explicar 96% das variações das curvas zeros. Os 

autores encontraram uma alta correlação entre o valor presente dos títulos de longo 

prazo implícitos na curva ajustada e os preços reais reportados no mercado. Desta 

forma, concluíram que o modelo foi capaz de capturar diferentes atributos da relação 

entre a curva de juros com cupom zero e a maturidade das curvas. 
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2.2 Diebold e Li (2006) 

Diebold e Li (2006) estenderam o modelo proposto por Nelson e Siegel (1987) 

para um contexto (ambiente) dinâmico. Para cada período t, a curva de juros com 

cupom zero era uma função da maturidade   . 

  (  )         (
       

   
)     (

       

   
       )    (  )                   (3) 

Os autores utilizaram os preços mensais das Treasuries americanas de janeiro 

de 1985 a dezembro de 2000 para as maturidades de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 26, 30, 

36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 e 120 meses. Vale ressaltar que não foram considerados 

títulos com opção de compra ou venda embutidas para não distorcer a análise. 

A estimação de   (  ) poderia ser feita através Mínimos Quadrados Não 

Lineares, porém os autores fixaram   de forma a maximizar o fator de curvatura na 

maturidade de 30 meses. Desta formam foi obtido          e a regressão dos 

betas foi estimada via MQO em duas etapas. As equações foram tratadas como um 

modelo de cortes transversais e os parâmetros foram estimados via mínimos 

quadrados para cada período separadamente. O modelo foi capaz de capturar as 

diferentes formas das estruturas a termo das taxas de juros (inclinação ascendente, 

descendente ou torcida).  

 

2.3 Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006) 

Havia um grande gap entre os modelos desenvolvidos por macroeconomistas 

que se baseavam na expectativa de inflação e da atividade econômica para 

determinar a curva de juros com cupom zero e os economistas financeiros, que se 

baseavam em modelos com variáveis latentes como o proposto por Nelson e Siegel 

(1987). Este artigo formulou um modelo que se baseava tanto em variáveis não 

observáveis como em variáveis macroeconômicas. 

Para capturar a dinâmica da ETTJ, Diebold et al. (2006) utilizaram o modelo de 

três fatores proposto por Nelson e Siegel (1987) e um modelo vetor auto-regressivo 

(VAR) para modelar os fatores macroeconômicos. Vale ressaltar que, ao contrário do 

trabalho anterior, o modelo foi estimado via máxima verossimilhança em uma etapa 

através do filtro de Kalman, sem fixar o  . 
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Os autores utilizaram taxas das Treasuries americanas com as maturidades de 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 60, 72, 84, 96, 108 e 120 meses compreendidas 

entre janeiro de 1972 e dezembro de 2000. As variáveis macroeconômicas utilizadas 

foram: capacidade de produção (atividade econômica), taxa básica de juros norte-

americanos (instrumento de política monetária) e taxa de inflação (Consumer Price 

Index). Os autores concluíram que o fator de nível é altamente correlacionado com a 

inflação e que o fator de inclinação é altamente correlacionado com a atividade 

econômica. Já o fator de curvatura não apresentou relação com nenhuma variável 

macroeconômica.  

Ang e Piazzesi (2003) desenvolveram um modelo em que coexistiam variáveis 

macroeconômicas observáveis e variáveis latentes. A estimação foi feita através de 

uma estrutura de VAR e com a imposição da restrição de não arbitragem. Os 

autores concluíram que choques na atividade econômica têm um impacto 

significativo na parte intermediária da curva de juros com cupom zero, e por 

consequência, na curvatura, enquanto que surpresas inflacionárias afetavam de 

forma mais intensa o nível. Em um artigo relacionado, porém através de uma 

metodologia distinta, Piazzesi (2005) concluiu que mudanças na política monetária 

alteravam a inclinação da curva de juros com cupom zero já que afetavam mais as 

taxas de curto prazo que as de longo prazo. 

 

2.4 Huse (2007) 

Huse (2007) propôs um modelo dinâmico de três fatores à la Nelson e Siegel 

(1987) em que variáveis macroeconômicas observáveis determinavam a evolução 

dos fatores no tempo. Mais especificamente, a curva de juros com cupom zero era 

descrita pela seguinte equação: 

 
  ( )         (

       

   
)     (

       

   
      )    ( )          

 

 ( 4 ) 

em que  (  ) corresponde à taxa de rendimento dos títulos verificados no mercado e 

o vetor    (           ) é uma função afim de variáveis macroeconômicas, em vez 

de seguir um modelo vetor autorregressivo (VAR) como em Diebold e Li (2001). Ao 

contrário do modelo VAR de Evans e Marshall (2007), o número de parâmetros a 
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serem estimados em (4) não aumentava conforme o número de vértices na curva. 

Ademais, o modelo de Huse não possuía variáveis latentes como no modelo de 

Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006). Pelo fato de se trabalhar tanto com N 

maturidades e com T observações temporais, a estimação do modelo (4) por 

mínimos quadrados era bastante precisa. 

 O autor assumiu que    era fixo no tempo e apresentava um valor pré-

determinado. O vetor    foi estimado para cada um dos períodos t via MQO e o 

termo de erro  ( ) é independente da maturidade da curva de juros. O motivo de 

fixar   residia no fato da falta de significância econômica deste parâmetro e também 

com o objetivo de utilizar técnicas lineares de estimação do modelo. Além disto, ao 

contrário de grande parte da literatura, a estimação do modelo (4) é baseada tanto 

com os dados em cortes transversais como em séries temporais. 

Huse utilizou os seguintes dados da economia norte-americana: taxas mensais 

dos títulos norte-americanos de janeiro de 1970 a dezembro de 2003, variáveis 

macroeconômicas de inflação (CPI), atividade econômica (PIB e taxa de 

desemprego), política monetária (taxas básicas de juros do Banco Central norte-

americano) e política fiscal (dívida pública). Ele concluiu que o nível, inclinação e 

curvatura da curva são explicados pela inflação (CPI), política monetária (taxa 

básica de juros) e atividade econômica (taxa de desemprego) respectivamente. 

Além disto, este modelo superou o de variáveis latentes quando se considerou os 

períodos de recessão durante o período de 1970 a 2003. A metodologia empregada 

foi comparar as estimativas com base no critério de Erro Médio Absoluto. Segundo 

Huse, os modelos com variáveis latentes dificilmente capturavam as inversões na 

Estrutura a Termo das Taxas de Juros, que poderiam ocorrer durante períodos de 

recessões. 
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3 ANÁLISE DE DADOS 

 

No mercado brasileiro, elabora-se a estrutura a termo das taxas de juros 

principalmente com base nos contratos futuros de DI negociados pela BM&F 

Bovespa e também com base nos swaps pré-DI negociados em balcão caso a 

liquidez dos primeiros seja baixa. Gestoras e fundos de investimento utilizam 

bastante estes instrumentos devido à sua alta liquidez. 

A base de dados consiste nas taxas anuais com frequência quinzenal do 

contrato de DI negociado na BM&F Bovespa para as maturidades de 1, 2, 3, 6, 9, 

12, 24, 36, 60, 84 e 120 meses entre janeiro de 2004 e junho de 2013. Para as 

maturidades em que a liquidez dos contratos de DI era baixa, utilizei as taxas dos 

swaps pré-DI registrados no mercado de balcão da BM&F Bovespa e obtidos 

através da Bloomberg. 

O contrato futuro de DI equivale a um contrato em que o ativo objeto 

corresponde à taxa média diária dos depósitos interbancários calculado pela CETIP. 

Seu valor no dia do pagamento é de R$ 100.000,00 e é negociado a desconto 

conforme a taxa de juros negociada entre o comprador e o vendedor do contrato. 

Além das curvas de taxa de juros, utilizei variáveis macroeconômicas com o 

objetivo de verificar a relação destas com mudanças na Estrutura a Termo das 

Taxas de Juros. Os dados macroeconômicos, assim como das curvas de juros, 

apresentam periodicidade quinzenal e foram obtidos na Bloomberg entre janeiro de 

2004 e junho de 2013. 

 Inflação: Expectativa da taxa de inflação dada pelo IPCA para os 

próximos doze meses que corresponde à média da expectativa do 

mercado divulgada no boletim FOCUS;  

 Preço das commodities: Índice CRB, que corresponde a uma média 

aritmética dos preços futuros das commodities. O índice é divulgado em 

Dólares, porém fiz a conversão para Reais;  

 Taxa do Credit Default Swap (CDS) com prazo de cinco anos, que 

corresponde ao prêmio de risco do Brasil; 
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 Taxa de câmbio pronto em reais (BRL) por dólar (USD); 

 Atividade econômica: taxa de desemprego, divulgada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística);  

 Expectativa da taxa SELIC para o final do ano corrente, que corresponde 

à média da expectativa do mercado divulgada no boletim FOCUS; 

 

Assim como proposto por Huse (2007), considerei variáveis que correspondiam 

à inflação (expectativa da taxa de inflação dada pelo IPCA), à atividade econômica 

(taxa de desemprego) e à política monetária (expectativa da taxa SELIC). Além 

disto, considerei o preço das commodities, por serem importantes produtos na pauta 

de exportação brasileira, a taxa de câmbio, com o intuito de analisar se uma 

variação da mesma afetava a taxa de juros via pass-through da taxa de câmbio para 

índices de preços e o spread do Credit Default Swap, para verificar se um aumento 

no prêmio de risco brasileiro afetava a ETTJ. Em relação à taxa de inflação e da taxa 

SELIC, utilizei as expectativas porque as taxas de longo prazo na ETTJ são funções 

das taxas de curto prazo futuras, a utilização das expectativas tem como objetivo 

capturar movimentos nas diversas maturidades da curva de juros com cupom zero. 

Durante o período analisado houve mudanças na condução da política 

monetária que influenciaram na configuração da estrutura a termo de taxa de juros. 

Além disto, as mudanças na politica econômica afetaram a expectativa de inflação, a 

taxa de câmbio e a taxa de desemprego no período.  

Diebold e Li (2006) calcularam os fatores empíricos, que correspondem às 

combinações lineares das taxas de curto, médio e longo prazo e podem ser vistas 

como fatores aproximados de nível, inclinação e curvatura da curva de juros com 

cupom zero. Assim, desenvolvi os seguintes fatores empíricos:  

 Nível: proxy da taxa de cinco anos (60 meses); 

      (  )         

 

 ( 5 ) 
 

 Inclinação: diferença entre a taxa de cinco anos com a de três meses; 
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       (  )    ( )         

 

 ( 6 ) 
 

 Curvatura: duas vezes a taxa de dois anos e quatro meses e meio (esta 

taxa foi calculada via interpolação) menos a soma da taxa de cinco anos 

com a de três meses. 

         (    )  (  (  )    ( ))         

 

 ( 7 ) 
 

Diebold e Li (2006) utilizaram como aproximação do fator empírico do nível a 

taxa de dez anos, porém como no mercado brasileiro a liquidez no vencimento de 

cinco anos foi superior à liquidez no vencimento de dez anos, utilizei esta 

maturidade como proxy do nível. Frankel e Lown (1994) definiram a função   ( )  

  ( ) como aproximação do fator empírico da inclinação da curva, onde   ( ) 

corresponde à taxa de longo prazo e   ( ) à de curto prazo. Diebold e Li (2006) 

utilizaram como proxy para a taxa de curto prazo a maturidade de dez meses, porém 

dado que no mercado brasileiro a liquidez no vencimento de três meses foi superior 

à liquidez no vencimento de um mês no período analisado, utilizei esta maturidade 

como proxy da inclinação ao invés da taxa de um mês. 

No período considerado, as curvas zeros apresentaram diferentes formas 

(positivamente inclinada, negativamente inclinada e torcida) e diversos níveis de 

taxas, conforme Figura 1.  
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Figura 1 – Diferentes formatos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros 

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas da curva zero. Verifiquei que 

houve grande mudança no nível das curvas zeros. Para a maturidade de um mês, 

por exemplo, as taxas estavam compreendidas entre 6.93% a.a. e 19.81% a.a., com 

uma média de 12.44% a.a. e desvio padrão de 3.53% a.a. Em geral a curva média 

da amostra é positivamente inclinada, e em geral, quanto maior o prazo, maior o 

prêmio de risco associado à ETTJ. 

Verifiquei também que a volatilidade decresce com a maturidade, enquanto o 

desvio padrão é de 3.53% a.a. para a maturidade de um mês, o mesmo se reduz a 

2.68% a.a. para a maturidade de dez anos. 
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Tabela 1 - Estatísticas descritivas da curva de juros com cupom zero para o período 

de janeiro de 2004 a junho de 2013 

Maturidade (Meses) 
Média 
(%a.a.) 

Máximo 
(%a.a.) 

Mínimo 
(%a.a.) 

Desvio Padrão 
(%a.a.) 

1 12.44 19.81 6.93 3.53 

2 12.42 19.84 6.96 3.53 

3 12.42 19.85 6.98 3.52 

6 12.46 19.73 7.03 3.47 

9 12.52 19.51 7.05 3.40 

12 12.59 19.31 7.08 3.31 

24 12.90 20.24 7.59 3.00 

36 13.06 21.49 8.14 2.84 

60 13.20 23.06 8.64 2.74 

84 13.27 23.75 9.01 2.71 

120  13.32 24.28 9.31 2.68 

Nível empírico 13.20 23.06 8.64 2.74 

Inclinação empírica -0.70 3.65 -5.49 1.67 

Curvatura empírica 0.06 3.20 -3.10 1.22 

 

A tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis macroeconômicas. 

Constatei que houve grande variação dos fatores macroeconômicos durante os 

governos de Luis Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff. A taxa de câmbio variou 

de 1.56 BRL/USD em julho de 2008 a 3.21 BRL/USD em maio de 2004. A 

expectativa da inflação para doze meses atingiu o máximo de 6.48% a.a. em julho 

de 2004 e o mínimo de 3.37% a.a. em junho de 2007. O prêmio de risco brasileiro 

(spread do CDS) esteve em torno de 8.56% a.a. em maio de 2004 e em 0.61% a.a. 

em maio de 2007. A taxa de desemprego atingiu 12.32% da população 

economicamente ativa em agosto de 2004 e 4.93% em março de 2013. A 

expectativa da taxa SELIC para o final do ano variou de 18% em abril de 2005 a 

7.25% em novembro de 2012. 
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Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos fatores macroeconômicos para o período de 

janeiro de 2004 a junho de 2013 

Fator Macroeconômico Média  Máximo Mínimo  
Desvio 
Padrão 

Taxa de câmbio (BRL/USD) 
2.08 3.21 1.56 0.39 

Expectativa de Inflação (%a.a.) 
4.94 6.48 3.37 0.73 

Spread CDS (%a.a.) 
2.06 8.57 0.62 1.51 

Índice de Commodities 
11.29 13.91 9.93 0.75 

Taxa de desemprego (%PEA) 
8.37 12.33 4.93 2.07 

Expectativa taxa SELIC (%a.a.) 12.25 18.00 7.25 3.06 

 

Nas regressões, normalizei as variáveis pelas suas respectivas médias e 

desvios padrão. 
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4 METODOLOGIA 

 

Assim como proposto por Huse (2007), estimei a regressão em duas etapas, 

incialmente calculei os fatores da curva de Nelson e Siegel como função do prazo 

( ), de forma a maximizar o fator de curvatura na maturidade de 24 meses, e obtive 

       . Posteriormente substituí o valor de   na equação 8 e estimei a regressão 

dos betas via Mínimos Quadrados Ordinários: 

  (  )    
    

 (
       

   
)     

 (
       

   
       )    (  )                   (8) 

em que o vetor    (  
    

    
 ) é uma função afim de variáveis macroeconômicas e  

 (  ) corresponde à taxa de rendimento dos títulos verificados no mercado. 

Assim, defini, com base nas variáveis macroeconômicas e na curva de juros com 

cupom zero, os fatores que explicam variações no nível, inclinação e curvatura da 

Estrutura a Termo da Taxa de Juros respectivamente como: 

  
 
 
   

    
           

             
        

           
         

  
                                                                                                                       (9) 

  
 
 
   

    
           

             
        

           
         

  
                                                                                                                      (10) 

  
    

    
           

             
        

           
         

  
                                                                                                                      (11) 

  Em que: 

   (  
    

    
    

    
    

    
 )  corresponde ao vetor de betas relacionado ao nível da 

curva de juros com cupom zero e cada um dos   
  está associado a um fator 

macroeconômico; 

   (  
    

    
    

    
    

    
 )  corresponde ao vetor de betas relacionado à 

inclinação da curva de juros com cupom zero e cada um dos   
  está associado a um 

fator macroeconômico; 
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   (  
    

    
    

    
    

    
 )  corresponde ao vetor de betas relacionado à 

curvatura da curva de juros com cupom zero e cada um dos   
  está associado a um 

fator macroeconômico;  



28 
 

5 RESULTADOS 

 

Com        , estimei os componentes exponenciais de Nelson-Siegel 

conforme abaixo. A figura 2 apresenta os fatores da curva como função do prazo. 
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Figura 2 – Fatores da curva de Nelson e Siegel como função do prazo. 

 

O coeficiente em linha contínua (Beta Nível) é uma constante que independe de 

  e corresponde ao nível da curva zero. O coeficiente   , por definição, apresenta o 

valor máximo em um e decresce exponencialmente até zero e pode ser classificado 

como o fator de curto prazo que corresponde à inclinação da curva zero. Uma 

variação do coeficiente   , por sua vez, tem pouco efeito sobre as taxas de curto 

prazo e grande efeito sobre as taxas de médio prazo, assim corresponde à curvatura 

da curva zero. Conforme expresso na seção 4, este fator foi maximizado na 

maturidade de dois anos. 

A Tabela 3 compara a regressão com todas as variáveis macroeconômicas com 

o modelo em que somente as variáveis estatisticamente significantes para um 

intervalo de confiança de 95% foram consideradas. 
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Tabela 3 – Regressão em painel da ETTJ com as variáveis macroeconômicas 

Regressão com todas as variáveis 
  

Regressão com variáveis significantes 

Variável Coeficiente 
Desvio 
Padrão 

Estatística 
t 

p-valor Coeficiente 
Desvio 
Padrão 

Estatística 
t 

p-valor 

Nível Nível 

C 13.55 0.07 197.34 0.00% 13.55 0.07 197.27 0.00% 

CÂMBIO -0.47 0.19 -2.52 1.18% -0.43 0.15 -2.92 0.35% 

INFLAÇÃO 0.35 0.12 2.86 0.42% 0.30 0.10 2.86 0.43% 

CDS 1.73 0.17 10.19 0.00% 1.75 0.21 8.24 0.00% 

COMMOD -0.02 0.10 -0.22 82.88% - - - - 

DESEMP 1.42 0.18 8.04 0.00% 1.32 0.11 12.44 0.00% 

SELIC -0.08 0.12 -0.68 49.66% - - - - 

Inclinação Inclinação 

C -1.21 0.10 -11.73 0.00% -1.21 0.10 -11.73 0.00% 

CÂMBIO 1.78 0.26 6.77 0.00% 1.73 0.22 7.83 0.00% 

INFLAÇÃO -0.92 0.19 -4.84 0.00% -0.87 0.17 -5.15 0.00% 

CDS 0.20 0.15 1.35 17.81% 0.17 0.07 2.59 0.96% 

COMMOD -1.75 0.24 -7.29 0.00% -1.77 0.26 -6.76 0.00% 

DESEMP -1.94 0.25 -7.67 0.00% -1.85 0.20 -9.42 0.00% 

SELIC 3.28 0.19 17.61 0.00% 3.22 0.11 30.53 0.00% 

Curvatura Curvatura 

C -0.27 0.16 -1.66 9.74% -0.27 0.16 -1.66 9.74% 

CÂMBIO -3.87 0.43 -8.91 0.00% -3.90 0.30 -13.03 0.00% 

INFLAÇÃO 1.63 0.27 6.13 0.00% 1.75 0.27 6.56 0.00% 

CDS -0.03 0.24 -0.14 89.04% - - - - 

COMMOD 0.05 0.46 0.10 92.02% - - - - 

DESEMP 2.03 0.41 4.94 0.00% 2.28 0.48 4.73 0.00% 

SELIC 1.38 0.27 5.13 0.00% 1.12 0.36 3.09 0.21% 

    
  

    R quadrado ajustado  94.51%     R quadrado ajustado 94.51%   

Estatística F 

 
2323.19 

 
  Estatística F 2906.85 

 p-valor F   0.00%     p-valor F   0.00%   

 

Com a eliminação das variáveis não significantes, não houve variações 

expressivas nos coeficientes e na interpretação econômica (sinal) entre as duas 

regressões, portanto, nada mudou nestas dimensões. O p-valor do CDS reduziu de 

17.81% pra 0.96% na inclinação, porém a magnitude e o sinal do coeficiente não 

sofreram variações significantes. A eliminação do efeito do CDS na curvatura tornou 

mais fácil a estimação de seu efeito na inclinação através da redução do erro 
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padrão. O valor do R quadrado ajustado também não sofreu mudanças entre as 

duas regressões se mantendo em 94.51%. 

Com o objetivo de verificar se não havia problemas de endogeneidade nas 

regressões da tabela 3, estimei o modelo utilizando variáveis instrumentais. A tabela 

4 reporta os resultados: 

 

Tabela 4 – Regressão em painel da ETTJ utilizando variáveis instrumentais e 

método dos momentos generalizado 

Variável Coeficiente 
Desvio 
Padrão 

Estatística t p-valor 

Nível 

C 13.55 0.07 197.09 0.00% 

CÂMBIO -0.43 0.19 -2.21 2.69% 

INFLAÇÃO 0.37 0.13 2.80 0.52% 

CDS 1.65 0.16 10.40 0.00% 

COMMOD -0.05 0.10 -0.53 59.40% 

DESEMP 1.45 0.20 7.28 0.00% 

SELIC -0.08 0.12 -0.67 50.43% 

Inclinação 

C -1.21 0.10 -11.68 0.00% 

CÂMBIO 1.74 0.28 6.28 0.00% 

INFLAÇÃO -1.01 0.20 -4.92 0.00% 

CDS 0.30 0.16 1.86 6.27% 

COMMOD -1.53 0.24 -6.42 0.00% 

DESEMP -2.04 0.28 -7.19 0.00% 

SELIC 3.25 0.19 17.17 0.00% 

Curvatura 

C -0.28 0.16 -1.72 8.56% 

CÂMBIO -4.25 0.44 -9.61 0.00% 

INFLAÇÃO 1.97 0.28 7.12 0.00% 

CDS -0.21 0.25 -0.84 40.24% 

COMMOD -0.27 0.49 -0.57 57.19% 

DESEMP 2.59 0.43 6.00 0.00% 

SELIC 1.36 0.28 4.92 0.00% 

     R quadrado 
ajustado   94.40%     
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Para os fatores macroeconômicos de taxa de câmbio, spread do CDS, índice de 

commodities e taxa de desemprego, utilizei as variáveis defasadas em um período 

como variáveis instrumentais. Para os demais, por já se trataram de expectativas, as 

variáveis instrumentais correspondem aos próprios fatores. Verifiquei que não houve 

diferenças relevantes entre as regressões da tabela 3 e a regressão da tabela 4: as 

magnitudes dos coeficientes são idênticas e os p-valores semelhantes. Dessa forma, 

não houve mudança na interpretação econômica dos fatores. 

  

5.1 Análises de choques nas variáveis macroeconômicas 

Com o objetivo de verificar o efeito parcial de choques nas variáveis 

macroeconômicas, tanto no nível, como na inclinação e na curvatura, elaborei 

abaixo seis gráficos onde a curva hachurada corresponde à curva de juros com 

cupom zero média e a curva contínua corresponde à mudança na ETTJ dado um 

choque positivo de um desvio padrão nos fatores macroeconômicos. 

  



32 
 

12.0

12.4

12.8

13.2

13.6

14.0

14.4

14.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

MATURIDADE (MESES)

TAXA DE CÂMBIO
T

A
X

A
 (

%
 A

O
 A

N
O

)

11.6

12.0

12.4

12.8

13.2

13.6

14.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

MATURIDADE (MESES)

T
A

X
A

 (
%

 A
O

 A
N

O
)

EXPECTATIVA INFLAÇÃO

 

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

MATURIDADE (MESES)

T
A

X
A

 (
%

 A
O

 A
N

O
)

CDS

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

MATURIDADE (MESES)

COMMODITIES

T
A

X
A

 (
%

 A
O

 A
N

O
)

 

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

MATURIDADE (MESES)

DESEMPREGO

T
A

X
A

 (
%

 A
O

 A
N

O
)

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

MATURIDADE (MESES)

EXPECTATIVA TAXA SELIC

T
A

X
A

 (
%

 A
O

 A
N

O
)

 

 

- - CURVA DE JUROS COM CUPOM ZERO MÉDIA 

--- CURVA DE JUROS COM CUPOM ZERO APÓS CHOQUE NA VARIÁVEL MACROECONÔMICA 

 

Figura 3 - Resultado de choques nas variáveis macroeconômicas no nível, inclinação e curvatura da 

ETTJ. 
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O modelo foi capaz de explicar 94% das mudanças na Estrutura a Termo da 

Taxa de Juros. Aumentos na taxa de câmbio, na expectativa de inflação (no médio e 

longo prazo), no spread do CDS, na taxa de desemprego e na expectativa da taxa 

SELIC estão diretamente relacionadas com aumento na curva de juros com cupom 

zero. Variações positivas no preço das commodities estão inversamente 

relacionadas com aumentos na ETTJ. 

Uma elevação na taxa de câmbio (desvalorização cambial) está relacionada a 

um aumento no nível da ETTJ. Uma desvalorização cambial leva a uma pressão no 

preço dos produtos importados, elevando a inflação, este fenômeno é conhecido 

como pass-through da taxa de câmbio para índices de preços. Desta forma, o Banco 

Central teria que elevar as taxas de juros com o objetivo de controlar este desajuste 

de preços. 

Um aumento na expectativa de inflação para os próximos doze meses está 

acompanhado de uma redução nas taxas de curto prazo e aumento nas taxas de 

médio e longo prazo da economia. Isto ocorre porque o mercado acredita que o 

Banco Central terá que elevar as taxas de juros para controlar a inflação no futuro. 

Vale ressaltar que o fato do choque elevar as taxas de médio e longo prazo poderia 

indicar que o Banco Central do Brasil não adotou uma política monetária ortodoxa ou 

que a política fiscal foi extremamente expansionista no curto prazo e o mercado 

acredita será necessário subir mais as taxas no médio e no longo prazo para trazer 

a inflação de volta à meta. Além disto, poderia estar relacionado à falta de 

credibilidade do Banco Central. 

Um aumento no prêmio de risco brasileiro (aumento no spread do CDS) indica 

que há uma maior probabilidade de insolvência e por consequência um aumento no 

risco de crédito soberano. Como os investidores são avessos ao risco, haveria uma 

elevação da taxa de juros em reais a fim de remunerar o mercado por esta piora na 

situação macroeconômica. Houve um deslocamento paralelo da curva para cima. 

Um aumento no preço das commodities está acompanhado de uma redução nas 

taxas de juros. Isso poderia indicar que o governo se aproveitou do crescimento dos 

preços das commodities e adotou uma política expansionista através da redução das 

taxas de juros. 
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 Um aumento na taxa de desemprego (retração do produto) no curto prazo 

reduziu a pressão sobre os preços e fez com que se abrisse espaço para que o 

Banco Central pudesse adotar política anticíclicas (redução da meta SELIC) com o 

objetivo de levar a economia de volta ao produto potencial. No longo prazo, o efeito 

destas políticas anticíclicas é inconsistente caso seja adotada durante um período 

superior ao adequado, levando o crescimento do PIB a uma taxa superior ao do 

Produto Interno Bruto natural. Assim, o aumento das taxas no médio e longo prazo 

poderia indicar que o mercado estaria precificando que o Banco Central terá que 

subir as taxas a um nível superior às anteriores para levar a economia de volta ao 

equilíbrio. Este raciocínio poderia ser justificado caso a taxa de desemprego 

estivesse abaixo do desemprego natural e a inflação acima da meta, desta forma, 

uma elevação da taxa de desemprego que não seja suficiente para levar a inflação 

de volta a meta e o desemprego de volta a sua taxa natural levaria o mercado a 

acreditar que seria necessária uma elevação da taxa de juros a fim de levar a 

economia de volta ao equilíbrio. 

Um aumento na expectativa da taxa SELIC para o final do ano corrente está 

acompanhado de uma variação positiva nas taxas de juros de curto, médio e longo 

prazo. Isto porque o mercado acredita que as taxas deveriam convergir à 

expectativa da meta precificada pelo mercado. 

A figura 4 compara os resultados da regressão dos fatores que correspondem ao 

nível, inclinação e curvatura com suas respectivas aproximações empíricas. O 

objetivo desta análise é verificar se a correlação entre os fatores empíricos e os 

estimados pela regressão descrita na seção 4 é significante. No primeiro gráfico, 

plotou-se o   
 , calculado na regressão da seção 4, com o fator empírico que 

corresponde ao nível da curva de juros com cupom zero. O segundo gráfico 

corresponde à comparação da regressão do   
  com o fator empírico da inclinação. 

No terceiro gráfico comparei o fator   
  com o fator empírico que corresponde à 

curvatura da ETTJ. 
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Figura 4 - Resultados da regressão dos fatores que correspondem ao nível, inclinação e curvatura 

com seus respectivos fatores empíricos. 

 

Verifiquei que os fatores que correspondem ao nível (  
 ) e inclinação (  

 ) 

desenvolvidos no modelo estavam próximos aos seus respectivos fatores empíricos, 

com correlações de 89% e 77% respectivamente. Para o fator que correspondia à 

curvatura (  
 ), a correlação estava em torno de 32%. Isto poderia sugerir que as 

variáveis macroeconômicas explicam mais consistentemente mudanças no nível e 

na inclinação da curva de juros com cupom zero do que mudanças na curvatura da 

mesma. 

Através do teste Wald, verifiquei se o impacto de todos os coeficientes dos 

fatores macroeconômicos na curva de juros com cupom zero (taxa de câmbio, 

expectativa de inflação, índice de commodities, spread do CDS, taxa de desemprego 

e expectativa da taxa SELIC) é estatisticamente igual à zero.  

PERÍODOS PERÍODOS 

PERÍODOS 



36 
 

 

Tabela 5 – Teste Wald para os fatores macroeconômicos 

Variável Estatística F p-valor 

CÂMBIO 35.20 0.00% 

INFLAÇÃO 15.75 0.00% 

CDS 38.97 0.00% 

COMMOD 22.91 0.00% 

DESEMP 37.30 0.00% 

SELIC 625.59 0.00% 

 

O teste acima demonstrou que as variáveis que definiam os fatores 

macroeconômicos são conjuntamente significantes em um intervalo de confiança de 

95%, pois o p-valor é muito próximo à zero. Desta forma, rejeitei a hipótese nula de 

que o impacto de todas as variáveis macroeconômicas na ETTJ era igual à zero. 

 

  



37 
 

6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de três fatores em que o 

nível, a inclinação e curvatura da Estrutura a Termo das Taxas de Juros poderiam 

ser explicados através de choques nas variáveis macroeconômicas observáveis. Os 

fatores utilizados foram: taxa de câmbio em Reais por Dólar, expectativa da taxa de 

inflação para daqui a doze meses, spread do Credit Default Swap com maturidade 

de cinco anos, taxa de desemprego, índice de commodities e expectativa da taxa 

SELIC para o final do ano corrente. Diversos autores relacionaram a ETTJ com 

variáveis macroeconômicas, porém, nestes estudos coexistiam fatores latentes (não 

observáveis) e fatores observáveis. 

Desenvolvi o estudo com base na metodologia de Huse (2007), que propôs um 

novo modelo baseado nos estudos de Nelson e Siegel (1987) e Diebold e Li (2006). 

Assim como proposto por Huse (2007), estimei a regressão em duas etapas, 

incialmente fixando   de forma a maximizar o fator de curvatura na maturidade de 

dois anos e posteriormente estimando a regressão dos betas por Mínimos 

Quadrados Ordinários em uma estrutura de painel. O modelo foi capaz de explicar 

94% das mudanças na Estrutura a Termo da Taxa de Juros. Aumentos na taxa de 

câmbio, na expectativa de inflação, no spread do CDS, na taxa de desemprego e na 

expectativa da taxa SELIC estão diretamente relacionadas com aumento na curva 

de juros com cupom zero. Variações positivas no preço das commodities estão 

inversamente relacionadas com aumentos na ETTJ. 

Testes Wald demonstraram que os fatores macroeconômicos eram 

conjuntamente significantes para um intervalo de confiança de 95%. Os fatores que 

correspondiam ao nível (  
 ) e inclinação (  

 ) desenvolvidos no modelo estavam 

próximos aos seus respectivos fatores empíricos. Isto poderia sugerir que as 

variáveis macroeconômicas explicavam mais consistentemente mudanças no nível e 

na inclinação da curva de juros com cupom zero do que mudanças na curvatura. 
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