
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

ANDRÉ MITSUO AKAMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA A TERMO DE VOLATILIDADE NO MERCADO BRASIL EIRO E 
APLICAÇÃO PARA RISCO DE MERCADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2014 



ANDRÉ MITSUO AKAMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA A TERMO DE VOLATILIDADE NO MERCADO BRASIL EIRO E 
APLICAÇÃO PARA RISCO DE MERCADO 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

Área de Concentração: 

Finanças 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akamine, André Mitsuo 
Estrutura a Termo de Volatilidade no Mercado Brasileiro e 

Aplicação para Risco de Mercado / André Mitsuo Akamine – 2014. 
67 f. 

Orientador: Afonso de Campos Pinto 
Dissertação (MPFE) – Escola de Economia de São Paulo. 

1. Estrutura a Termo de Volatilidade. 2. Risco de Mercado. 3. 
Volatilidade. 4. Nelson-Siegel. 5. Vasicek-Fong. I. Pinto, Afonso de 
Campos. II Dissertação (MPFE) – Escola de Economia de São Paulo. 
III. Título. 

 
                        CDU 336.76(81) 



 

ANDRÉ MITSUO AKAMINE 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA A TERMO DE VOLATILIDADE NO MERCADO BRASIL EIRO E 
APLICAÇÃO PARA RISCO DE MERCADO 

 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

Área de Concentração: 

Finanças 

 

Data da aprovação: 

___/___/_____ 

 

Banca examinadora: 

 

 

Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto 

(Orientador) 

EESP - FGV 

 

Prof. Dr. José Evaristo dos Santos 

EAESP - FGV 

 

Prof. Dr. Marcos Eugênio da Silva 

FEA - USP 



 

RESUMO 

 

Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) 

das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da Estrutura a 

Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e a suposição em relação a estrutura 

heterocedástica dos erros (MQO e MQG ponderado pela duration), a técnica 

procede em estimar a ETV utilizando-se da volatilidade histórica por desvio padrão e 

pelo modelo auto-regressivo Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). 

Por meio do teste de backtesting proposto por Kupiec para o VaR paramétrico obtido 

com as volatilidades das ETV´s estimadas, concluí-se que há uma grande diferença 

na aderência que dependem da combinação dos modelos utilizados para as ETV´s. 

Além disso, há diferenças estatisticamente significantes entre as ETV´s estimadas 

em todo os pontos da curva, particularmente maiores no curto prazo (até 1 ano) e 

nos prazos mais longos (acima de 10 anos). 
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ABSTRACT 

For the purpose of analyzing the impact in Volatility Term Structure (VTS) of interest 

rate using two different models in the estimation of the Term Structure of Interest 

Rates (TSIR) and the assumption regarding the heterocedastic structure of errors 

(OLS and GLS weighted by duration), the technique proceeds in estimating the VTS 

using the historical volatility by the standard deviation and autoregressive model 

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA).  

Through the backtesting test proposed by Kupiec for parametric VaR obtained with 

the volatilities of VTS’s estimate, conclude that there is a big difference in adherence 

that depend on the combination of the models used for VTS’s. 

In addition, there is statistically significant differences between the VTS’s estimated 

around the points of the curve, specially higher in the short term (less than 1 year) 

and long term (over 10 years).  
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1. Introdução 

As últimas crises financeiras têm gerado grandes preocupações afetando o mercado 

financeiro global e ainda sentido atualmente. A crise do subprime desencadeada em 

2007 tem como raíz a “bolha da Internet” em 2001 nos EUA que, adotando uma 

política de baixos juros, induziu investidores a aplicarem em imóveis para famílias 

subprime. Bancos criaram derivativos sobre essas hipotecas, culminado na crise 

financeira internacional em 2008, ocasionando um aumento no desemprego e 

quebras de grandes empresas. A crise da dívida pública da Zona do Euro, uma crise 

financeira ainda em curso, ocorreu em alguns países da região onde os principais 

líderes europeus têm sua capacidade limitada de solução devido à união monetária 

sem a união fiscal, aprofundando a crise vinda pelas principais economias globais 

conforme mencionado por Barrios et al (2010). 

Muitos países adotam como regime monetário uma estratégia de metas para 

inflação. Sob esse regime, as autoridades monetárias dependem da confiança dos 

agentes em relação às taxas de juros nominais ancoradas e, portanto, é notável a 

importância dos princípios como reputação, credibilidade, transparência e 

compromisso por parte da autoridade monetária, influenciando as expectativas e 

decisões dos agentes em relação à taxa de juros básica que, consequentemente,  

afeta a  Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) assim como apontado por 

Pereira (2005). 

Todos os elementos citados, sejam externos ou internos, são exemplos de fatores 

que criam um ambiente propício às altas volatilidades sobre diversos instrumentos 

financeiros atrelados a câmbio, commodities e equities, manifestando-se, sobretudo, 

nas taxas de juros. Há uma crescente importância em relação ao estudo da 

Estrutura a Termo de Volatilidades, principalmente na Europa e, particularmente, em 

relação a derivativos atrelados às taxas de juros. Nessa condição, esses derivativos 

são fatores-chave para a precificação de instrumentos financeiros como Caps 

(Floors), derivativos nos quais os compradores recebem ao final de cada período 

uma taxa de juros acima (abaixo) do valor de Strike pré-determinado, swaptions 

(geralmente representados por opções de juros), bonds com opções embutidas, 
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CDS’s, etc. No âmbito de controle de riscos, é essencial a identificação dos 

principais fatores que conduzem à volatilidade dos retornos de um portfólio.  

O objetivo principal deste trabalho é analisar o impacto na Estrutura a Termo de 

Volatildade (ETV) das taxas de juros utilizando os modelos de Nelson-Siegel (1987) 

e Vasicek-Fong (1982) na estimação na Estrutura a Termo das Taxas de Juros 

(ETTJ) e a suposição relativa à estrutura heterocedástica dos erros (MQO e MQG1 

ponderados pela duration) entre o preço teórico e o preço de mercado do papel, 

replicando a abordagem de Díaz et al. (2009) para o caso brasileiro. Uma vez obtida 

a ETTJ, é gerado um histórico das taxas para os vértices das curvas de juros que 

representam prazos fixos (1 dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 

...) das curvas subsequentes à data base do histórico. Um histórico de retornos dos 

Preços Unitários (PU’s) associados às taxas de juros desses vértices é calculado e a 

técnica segue estimando a ETV contemplando o desvio-padrão com uma janela 

histórica móvel de três meses e o modelo auto-regressivo Exponentially Weighted 

Moving Average (EWMA) desses retornos. 

Como verificado ao final do trabalho, diferentes metodologias podem impactar o 

gerenciamento de risco, como no cálculo do Value-at-Risk (VaR) que deriva 

diretamente da volatilidade estimada. É apresentado ainda que há diferenças 

estatisticamente significantes na ETV dependendo  do modelo utilizado para estimar 

a ETTJ assim como na suposição relativa à estrutura heterocedástica dos erros para 

os principais pontos da curva de juros, particularmente no curto prazo (até 1 ano) e 

nos prazos mais longos (acima de 10 anos). Com respaldo empírico, aplicando as 

volatilidades estimadas na mensuração de uma métrica de Risco de Mercado, o 

VaR, e através de um teste de backstesting para verificação da aderência dos VaR’s 

calculados pelos diversos modelos citados, concluí-se que há indícios de uma 

subestimação no risco de uma carteira quando da utilização do modelo de Vasicek-

Fong impactando, portanto, o gerenciamento de risco. 

Em linhas gerais, o trabalho é dividido em seis capítulos incluindo esta introdução. O 

capítulo dois traz uma revisão da literatura relacionada aos estudos relevantes de 

modelos de estimação de ETTJ’s, ETV’s e modelos de volatilidades que sustentam a 

                                                
1 MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) e MQG (Mínimos Quadrados Generalizados) serão 
apresentados nos ítens 3.2 e 4. 
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abordagem da dissertação. O capítulo três expõe as metodologias presentes no 

trabalho, apresentando todos os conceitos teóricos utilizados na aplicação da 

metodologia proposta, abordada no capítulo quatro. O capítulo cinco expõe e analisa 

os resultados empíricos e, finalizando, o capítulo seis apresenta as principais 

conclusões e indica sugestões de pesquisas futuras. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Este capítulo tem como objetivo revisar os estudos de modelos de construção da 

ETTJ e da ETV de Títulos Pré-Fixados do Tesouro Nacional, apontando a evolução 

das teorias que fundamentam os modelos adotados neste trabalho. 

O mercado de taxas de juros se difere substancialmente em relação ao mercado 

acionário, de commodities e moedas. Dentre as principais características 

diferenciais, os derivativos relacionados à taxa de juros, assim como os instrumentos 

cujo valor estão a ela atrelados, dependem das taxas de curto prazo que seguem 

um processo estocástico. Há uma percepção geral de que as taxas de curto prazo 

tendem a retornar para um nível de equilíbrio apresentando portanto reversão à 

média. Em termos econômicos, uma queda no consumo, aumento no déficit público 

e diminuição no crédito são impactados pelos juros de curto prazo caso esteja em 

patamares elevados e, nesse caso, ajustes na política monetária são utilizados para 

evitar o declínio dos juros. Além disso, alguns papéis de renda fixa como, por 

exemplo, títulos pré-fixados ofertados pelo Tesouro Nacional (LTN’s e NTN-F’s) têm 

uma valor final certo e conhecido na maturidade, diferentemente de ativos 

financeiros atrelados à commodities e moedas. Outro ponto importante a ser 

observado é o comportamento das volatilidades dos time buckets ou vértices fixos 

que se diferem entre si e, empiricamente, observa-se o decréscimo da volatilidade 

conforme a maturidade do papel se aproxima do seu valor como apontado por 

Bonomo (2004). 

Varga (2009) cita que de uma forma geral, os modelos de interpolação para ETTJ 

podem ser categorizados em não-paramétricos, respeitando condições de não-

arbitragem e paramétricos, que priorizam a suavidade das curvas de juros. Dentre 

os paramétricos, o modelo de Nelson e Siegel (1987) é um modelo estatístico 

largamente utilizado no mercado financeiro para a construção de ETTJ. Devido à 

sua facilidade de interpretação em relação aos seus parâmetros, se tornou 

provavelmente um dos mais populares, sendo empregado em diversos artigos 

acadêmicos como utilizado por Carvalho (2008) em seu estudo sobre os modelos de 

ETTJ´s. Uma extensão do modelo foi proposta por Svensson (1994), contendo dois 

parâmetros adicionais, obtendo assim uma maior flexibilidade e acomodando o 
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movimento de “hump” às vezes observado no mercado, como citam Díaz et al. 

(2009). Em mais um modelo paramétrico de dois estágios, Diebold e Li (2006) 

estimam as componentes que representam os movimentos da estrutura a termo em 

um primeiro estágio e, no segundo, através de um modelo auto-regressivo, propõem 

uma equação que determina a evolução dessas componentes. Litterman e 

Scheinkman (1991) estudaram o movimento das curvas de juros do mercado de 

Treasuries americano através de um modelo multifatorial, a PCA2 (Análise de 

Componentes Principais), extraindo os fatores dos retornos dos papéis, concluindo 

que uma grande proporção (mínimo de 96%) do movimento da curva pode ser 

explicada com três principais componentes: nível, responsável pela maior parte da 

proporção, inclinação e curvatura. Tais movimentos são associados aos parâmetros 

dos modelos de Nelson e Siegel, Svensson e Diebold e Li. 

Modelos não-paramétricos também são muito difundidos no mercado financeiro. Um 

exemplo é o modelo de estimação exata Polynomial Cubic Spline de McCulloch 

(1971) ou simplesmente interpolação cúbica, largamente utilizado no mercado 

financeiro brasileiro, assim como citado em muitos artigos como o estudo de Varga 

(2009). A técnica considera a relação entre o valor do título observado no mercado e 

a estrutura a termo de juros vigente, estimando sua função de desconto e 

suavizando a curva mesmo com grandes oscilações nos preços de mercado. 

Entretanto, uma desvantagem é a possibilidade de obter taxas a termo negativas 

para os juros de longo prazo da ETTJ. Shea (1985) impõe restrições de não-

arbitragem e condições de fronteira para a função de desconto no modelo B-Spline, 

sendo menos sensível à outliers e amostras pequenas, gerando formas 

parsimoniosas para a ETTJ, possuindo também uma flexibilidade maior que os 

métodos paramétricos.  

Vasicek e Fong (1982) apresentaram o modelo spline exponencial, sendo um dos 

primeiros a desenvolver modelos não-paramétricos. Em seu trabalho, o objetivo é 

estimar empiricamente uma estrutura a termo de taxas de juros spot com seu 

equivalente representado pela função de desconto com as seguintes premissas: 

gerar os dados eficientemente e a função ser consideravelmente suave. Citando 

McCulloch (1971), explicita que funções splines de 3ª ordem ou maior são suaves e, 

                                                
2 PCA (Análise de Componentes Principais) do inglês Principal Component Analysis. 
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desde que o modelo seja linear, é possível utilizar o método dos mínimos 

quadrados. Entretanto, apesar das vantagens apresentadas, o spline exponencial 

não é um modelo muito utilizado e citado em literaturas e estudos.  

Shea (1985) conclui que o modelo de spline exponencial não é mais estável que o 

modelo de spline polinomial, não sendo muito mais conveniente adotar o modelo 

exponencial em relação ao polinomial dado que as estimações da ETTJ são 

substancialmente idênticas. Além disso, aponta que o modelo spline exponencial 

pode resultar em forward rates muito mais instáveis e flutuantes em relação ao 

modelo spline polinomial. 

Jordan e Mansi (2003) comparam cinco metodologias para a construção de ETTJ 

sobre as Treasuries americanas. Introduzindo erros aleatórios nos preços dos bonds 

demonstram que os erros pelas interpolações é a maior razão pelo erro total da 

estimação da estrutura a termo, enquanto que a aleatoriedade contribui com 

variações da ordem de 7 a 8%. Portanto, há um indicativo de que a escolha da 

forma funcional para a construção da ETTJ é relevante, obtendo evidência que o 

modelo Nelson-Siegel produz o menor erro. Jeffrey et al. (2006) compara as 

metodologias LMNT3 (2000), o modelo spline cubíco de McCulloch (1975) e o 

método de boostrap de Fama e Bliss (1987), apontando que este último tem uma 

melhor performance utilizando-se das Treasuries americanas. Bliss (1996) testa e 

compara as metodologias de Fama-Bliss (1987) suavizada e não suavizada, o 

modelo spline cubíco de McCulloch (1975), o método de Fisher-Nychka-Zervos 

(1995) e o modelo de Nelson-Siegel extendido (1987), concluindo que o modelo de 

Fama-Bliss suavizado e o de Nelson-Siegel extendido formam estruturas mais 

parcimoniosas.  

Para o mercado brasileiro, Carvalho (2008) utiliza-se do modelo aplicado pelo Banco 

Central do Canadá (spline exponencial) apresentado por Bolder (1999), McCulloch 

(1975) e Svensson (1994) para os títulos públicos da dívida brasileira, identificando 

que o modelo baseado em função exponencial se sobressai nos testes, se 

adequando melhor na construção de curvas de juros brasileiras.  

                                                
3 A metolodogia LMNT se refere ao trabalho de Linton et al. (2000). 
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Varga (2009) apresenta diversos modelos para ETTJ, entre os quais alguns modelos 

do tipo spline e Nelson-Siegel. Uma crítica apontada em relação aos modelos spline 

é a possibilidade de que grandes oscilações na taxa spot podem levar a taxas 

forward negativas para os modelos spline. Para o modelo de Nelson-Siegel, a maior 

crítica se refere à impossibilidade de se replicar os mesmos preços observados no 

mercado. O autor conclui que os modelos são estatisticamente diferentes e, em 

geral, geram maiores erros nas partes curta e longa da ETTJ. Entretanto, salienta 

que deve-se levar em consideração os objetivo ao se escolher um modelo de ETTJ. 

A ANBIMA divulga diariamente as ETTJ’s da curva pré-fixada obtida pelos títulos 

pré-fixados Letras do Tesouro Nacional (LTN’s) e as Notas do Tesouro Nacional de 

classe F (NTN-F’s), e da curva de cupom de IPCA obtida pelos títulos indexados à 

inflação, Notas do Tesouro Nacional de classe B (NTN-B’s). Pelo documento técnico 

da ANBIMA (2010), para a estimação das ETTJ’s citadas, utiliza-se o modelo de 

Svensson (1994). No caso da estimação das curvas de juros de crédito obtidas 

através das debêntures negociadas pelo mercado secundário, o documento técnico 

da ANBIMA (2013) adota o modelo Nelson e Siegel (1987). 

Nojima (2013) apresenta um modelo de precificação de derivativos de taxas de juros 

do mercado brasileiro implementado através do modelo de Heath, Jarrow e Morton 

(1992), estimando a taxa forward sob estrutura de volatilidade baseada em fatores 

ortogonais, facilitando simulações de evoluções dessa estrutura por Monte Carlo. 

Entretanto, nenhuns dos autores até aqui mencionados utilizam-se do modelo de 

Vasicek-Fong.  

A Estrutura a Termo de Volatilidade (ETV) apresenta a relação entre as taxas de 

juros zero-coupon e suas volatilidades até o vencimento. Tal estrutura não é um 

objeto de estudo muito difundido no mercado financeir e meio acadêmico brasileiros 

diferentemente do que se observa em relação à ETTJ. Entretanto, é importante 

destacar as aplicações de estudos de ETV para muitos contextos como mencionado 

por Díaz et al. (2009). O Value-At-Risk (VaR) é o instrumento de controle e 

mensuração de risco de mercado mais utilizado entre as instituições financeiras, 

seguindo principalmente o modelo de RiskMetrics (1996), desenvolvido pelo banco 

de investimento J.P.Morgan. Estudos sobre volatilidades de taxas de juros e suas 
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correlações são de interesse para modelos de precificação. Administradores de 

carteiras de renda-fixa podem ter como ferramenta uma análise sobre o 

comportamento e os movimentos da ETV através de análise multifatorial como 

exemplo. 

De La Rocque e Garcia (1996) realizam um estudo sobre a volatilidade no mercado 

futuro de DI, sendo este o mercado financeiro mais negociado na economia 

brasileira.  Nesse estudo, os autores argumentam que a abordagem tradicional, ao 

analisar estatisticamente os preços desses futuros, não é válida devido à 

acumulação diária dos juros sobre o preço unitário em que a série dos preços 

futuros apresenta uma “heterocedasticidade cíclica” comprovando sua existência 

empiricamente estimando a ETV. 

Díaz et al. (2009) constrõem a ETV com a proposta de estimar volatilidades das 

taxas de juros. O estudo analisa a significância da escolha dos modelos utilizados 

para estimar a curva de juros zero-coupon concluindo empiricamente que há uma 

diferença estatisticamente significante entre as volatilidades estimadas. Para essas 

volatilidades, os autores aplicam o modelo de Média Móvel Simples (desvio-padrão 

com uma janela de tempo) e Exponential Generalized Autoregressive 

Heteroskedastic (EGARCH), um dos modelos da família GARCH que contemplam 

distribuições condicionais de retornos. Este último, proposto por Engle (1982) e 

Bollerslev (1986) trata a volatilidade como uma variável dependente do tempo, ou 

seja, a variância condicionada é dependente da última variância estimada do 

período anterior e também do último retorno calculado. 

A metodologia proposta pela RiskMetrics(1996) para projeções de volatilidades e 

covariâncias para o cálculo do VaR é o Exponentially Weighted Moving Average 

(EWMA) assumindo normalidade dos retornos. Sua característica é a rápida 

resposta na volatilidade devido a um choque de mercado (alta oscilação dos 

preços), fato que não seria observado através do modelo de Média Móvel Simples. 

Sendo um caso particular do modelo GARCH, seu único parâmetro λ  é o fator de 

decaimento da volatilidade com os pesos λ  e (1- λ ) associados à última volatilidade 

estimada do período antecedente e o último retorno. Tais pesos garantem a 

estacionariedade do modelo para os valores de λ  entre 0 e 1, (0,94 seguindo a 

RiskMetrics). Tal modelo é detalhado no ítem 3.3. 
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Dentre a gama de modelos dinâmicos apresentados foram escolhidos aqueles 

capazes de incorporar diferentes formas à configuração média da curva no decorrer 

do tempo, assim como utilizados por Díaz et al. (2009), os modelos de Nelson-Siegel 

(1987) e Vasicek-Fong (1982). De acordo com Diebold e Li (2006), espera-se que os 

modelos sejam capazes de exibir as características mais importantes comum entre 

as observadas nas curvas de juros: o formato é em geral crescente e côncavo, 

relacionado aos parâmetros estimados; varia no tempo, relacionado à variação com 

o tempo dos parâmetros estimados e a persistência para as taxas de juros de longo 

prazo. Assim, este trabalho analisa o impacto na ETV das taxas de juros de acordo 

com os modelos selecionados (Nelson-Siegel e Vasicek-Fong) na estimação na 

ETTJ, contemplando a suposição relacionada à estrutura heterocedástica dos erros 

entre o preço teórico e o preço de mercado. Verifica-se que, dependendo da 

metodologia adotada tanto para a ETTJ quanto para a ETV (desvio-padrão ou 

EWMA), há um impacto direto na estimação do modelo de risco de mercado VaR 

Paramétrico, verificado pelo teste de backtesting de Kupiec (1995), indicando uma 

subestimação no risco de uma carteira pelo modelo Vasicek-Fong. 
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3. Conceitos Teóricos 

Este capítulo aborda os modelos que são adotados neste trabalho, descrevendo 

sucintamente o arcabouço teórico da construção de ETTJ’s com os modelos Nelson-

Siegel (1987) e Vasicek-Fong (1982), doravante denomidados NS e VS, 

respectivamente. Em seguida expõe o modelo EWMA4, utilizado para o cálculo de 

volatilidade dos vértices fixos de taxas de juros a termo. Ao final, apresenta um 

modelo de mensuração de risco de mercado, o VaR Paramétrico, utilizado com uma 

aplicação das volatilidades estimadas pelas ETV’s. 

3.1. O Modelo Nelson-Siegel 

Um dos modelos estatísticos mais utilizados no mercado financeiro para a 

construção de ETTJ’s é o de NS pela sua facilidade de interpretação em relação aos 

parâmetros adotados e por manter o formato da curva de juros estável. Nesse 

modelo há poucos parâmetros a serem estimados e a taxa forward  instantânea f é a 

variável dependente. A equação abaixo apresenta a expressão de f em termos do 

prazo t até o vencimento: 
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onde 210 ,, βββ  e  τ  são os parâmetros do modelo.  

A taxa f depende exponencialmente do prazo t e, com essa equação, é possível 

gerar as formas mais comuns das curvas de juros observáveis no mercado 

financeiro. Entretanto, de acordo com Díaz et al. (2009), o modelo não está apto a 

acomodar uma segunda forma da chamada “corcova” observada ocasionalmente em 

ETTJ’s. Tal forma se observa quando há dois formatos de “U’ s’” na curva de juros. 

Nessa forma funcional, o parâmetro 0β  pode ser associado à taxa de juros de longo- 

prazo e, portanto, deve ser estritamente positivo. Quando a variável prazo tende ao 

                                                
4 O modelo EWMA será detalhado no item 3.3 
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infinito, a taxa forward se aproxima de 0β . Já 1β  é o parâmetro associado aos juros 

de curto prazo podendo ser positivo ou negativo. Quando o prazo tende à zero, a 

taxa forward tende a 10 ββ + , restrita a condição 010 ≥+ ββ . O terceiro termo 2β  do 

modelo está associado aos juros de médio prazo, influenciando no formato arqueado 

da curva de juros. O último parâmetro e não menos importante, τ , é o fator médio 

de decaimento ou convergência da taxa de curto prazo para a de longo prazo. Na 

maioria das aplicações do modelo, τ é mantido constante no decorrer do tempo.  

Para aplicações ao caso brasileiro, onde há uma maior instabilidade dos juros, 

mostraremos que permitindo que τ  varie ao longo do tempo resulta numa grande 

volatilidade em relação aos demais parâmetros do modelo NS. Segundo Diebold e Li 

(2006), os parâmetros do modelo NS podem ser interpretados como fatores de 

alteração da curva, denominados nível, inclinação e curvatura, assemelhando-se ao 

modelo multifatorial, o PCA aplicado por Litterman e Scheinkman (1991) extraindo 

as três componentes pincipais dos retornos dos papéis de Treasuries americanas. 

Uma vantagem do modelo é o fato de não depender de vértices pré-estabelecidos, 

dado que, com tais conjuntos de parâmetros é possível calcular a taxa spot, ou seja, 

uma vez obtidos os parâmetros do modelo, é possível calcular-se a taxa de juros da 

ETTJ para qualquer prazo pela fórmula (2) a ser apresentada a seguir. Já em um 

modelo de interpolação exata, esse procedimento não é possível, sendo necessário 

obter as taxas implícitas dos títulos públicos pré-fixados em cada maturidade e datas 

de pagamento de cupons. 

A taxa spot y(t) é a composição entre 0 e t das taxas forward instantâneas em τ , 

t<< τ0 . Portanto, para o cálculo da taxa spot, integrando a equação (1) entre o 

período inicial e o prazo t e dividindo por esse prazo temos: 

221100)( βββ wwwty ++=        (2) 
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Os três fatores mencionados por Diebold e Li, associados aos pesos w0 para 0β ,  w1 

para 1β  e w2 para 2β  da equação (2) podem ser representados graficamente como 

apresentado na Figura 1 abaixo: 
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Figura 1 – Fatores – Nelson-Siegel 

 

Na Figura 1, y(t), em linha azul, é decomposto em três fatores: 00βw  (fator 1) 

sendo representado pela linha vermelha; 11βw  (fator 2) sendo representado pela 
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linha verde e 22βw  (fator 3) representado pela linha roxa. Portanto, somando-se os 

três fatores, novamente teremos a taxa de juros y(t) estimada pelo modelo. 

Considerando apenas os pesos dos fatores, a Figura 2 abaixo mostra como os 

mesmos variam em função da maturidade t considerada: 
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Figura 2 – Pesos – Nelson-Siegel 

 

Segundo a interpretação de Diebold e Li (2006), para qualquer prazo, o peso do 

primeiro fator é 1 (linha vermelha), sendo associado ao nível da curva de juros, 

enquanto que o peso do segundo fator (linha verde) converge monotonicamente a 

zero conforme o prazo se estende, sendo associado à inclinação da curva e aos 

juros de curto prazo (observa-se que a linha verde “inclina-se” no decorrer do prazo, 

tendo seu maior valor no curtíssimo prazo no gráfico). A função do terceiro peso 

(linha roxa) é côncava crescente iniciando-se na origem e decrescente convergindo 

a zero conforme o prazo aumenta, sendo associado à curvatura da curva e aos juros 

de médio prazo (observa-se que a linha roxa forma uma “curvatura”, tendo seus 

valores máximos entre os prazos de 2 e 3 anos, em que há o maior impacto em 

relação à essa componente). Tais características conferem ao modelo ampla 

flexibilidade na caracterização de formas de ETTJ’s usualmente observadas no 

mercado. 
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A obtenção do conjunto de parâmetros 210 ,, βββ  e  τ  do modelo NS são obtidos, 

assim como no modelo VF, pela minimização dos erros quadráticos das diferenças 

entre os preços teóricos estimados pelo modelo e o preços observados no mercado 

pelas fórmulas (5) (caso a premissa da homocedasticidade nas taxas dos títulos 

públicos é aplicada) e (6) a serem apresentados no próximo ítem. Vale salientar que 

as taxas de juros obtidas pelos modelos NS e VF estão em formato contínuo. 

3.2. O Modelo Vasicek-Fong 

Seguindo a percepção econômica de Vasicek e Fong (1982) que a função desconto 

D(t), que ajusta o valor futuro de um título ao seu valor presente, tem um 

comportamento exponencial e, portanto, deve gerar uma melhor aproximação para 

obter uma ETTJ, os autores sugerem uma aproximação polinomial em seu modelo, 

assumindo a homocedasticidade5 nas taxas e não nos preços dos papéis. 

O preço de um papel é dado por 

mmii
ttyttym

i im eNeCtP ),(),(

1
),( Φ−Φ−

=
⋅+=Φ ∑      (3) 

onde P  é o preço de um papel de vencimento tm com pagamentos de cupons 

periódicos 1C , 2C , ..., mC e N sendo o valor do seu principal a ser pago na 

maturidade tm. Todos os fluxos ( 1C , 2C , ..., mC e N) são descontados a valor presente 

utilizando as taxas spot ),( 1 Φty , ),( 2 Φty , ..., ),( Φmty definida pelos parâmetros 

Φ =(α , a1, a2, a3) (vide equação 8). Portanto, a função ),( Φty  dada por uma 

sequência de taxas spot ),( Φjty ,  Tj ≤≤0 , com mT ≥  é a estrutura a termo a ser 

estimada. 

Assumindo a homocedasticidade do erro pelo valor esperado da diferença entre a 

taxa observada e a taxa estimada, ou seja, 22])),(ˆ)([( σ=Φ− ii tytyE , onde )( ity  é a 

taxa spot observada no mercado, ),(ˆ Φity  é a taxa spot estimada e 2σ  é a variância, 

o erro nos preços tem a variância dada por  

                                                
5 Vasicek e Fong (1982) assumem variância constante das taxas de juros das Treasuries americanas. 
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onde )( mtP  é o valor do preço do papel observado no mercado e para dado um Φ , 

)(ˆ
,ΦmtP  é o preço teórico estimado pelo modelo NS com vencimento em tm. 

A fórmula (4) mostra que quando o preço é normalizado ao valor unitário, existe 

heterocedasticidade no erro dos preços relacionada à duration do título. Nesse caso, 

Vasicek e Fong propuseram uma correção desses erros incluindo um peso 

embasando-se no erro dos preços pelo inverso da duration. Portanto, o objetivo do 

modelo VF é obter os parâmetros Φ  de tal forma que para cada título público de 

maturidade ti, i = 1,..., m, tenhamos 
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onde 

wi  = 
itprazodebondumdeduration

1
 

com 

iε  = )(ˆ)( ,Φ− ii tPtP  

Entretanto, Díaz et al. (2009) também assumem homocedasticidade nos erros das 

diferenças quadráticas entre os preços teóricos dos títulos e os preços observados 

no mercado para ambos modelos NS e VF. Essa premissa também é assumida 

nesse trabalho e, para ambos os modelos, aplica-se a minimização dos erros pelas 

fórmulas (5) e, separadamente, pela fórmula a seguir: 
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Devido ao formato exponencial da função de desconto, 
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( ) ytetD −= , ∞<≤ t0  ,       (7) 

sendo harmonioso trabalhar com o logarítmico de D(t) para a função de desconto, 

depara-se com um problema, pois a equação (3) em uma função transformada pode 

não ser linear, demandando-se técnicas de estimação não-lineares. 

Vasicek e Fong utilizam-de de uma abordagem para contornar esse problema da 

utilização da transformada em D(t), aplicando uma transformação no argumento da 

função. Assim, sendo α  uma constante, passa-se a utilizar a variável x relacionado 

à maturidade t da seguinte forma: 

( )xt −−= 1log
1

α
, 10 <≤ x        (8) 

Neste domínio, define-se a função de desconto G(x) como    

 ( ) )(1log
1

)( tDxDxG ≡






 −−=
α

      (9) 

onde )(xG é uma função decrescente definida no intervalo 10 <≤ x  e tendo como 

propriedade G(0)=1 e G(1)=0, garantindo que o valor presente de um fluxo futuro 

seja igual a 1 e o valor presente do último pagamento de prazo infinito seja 

insignificante. 

Embora a função de desconto D(t) seja não linear em t, dado que tenha um 

decaimento exponencial, o argumento transformado é linear em x. Portanto, G(x) 

pode ser facilmente estimado por splines polinomiais em x.  

Vasicek e Fong completam o modelo da função desconto definindo 

}...,,2,1,10:)({ mixxgi =≤≤  como um conjunto de m funções polinomiais que 

formam todos os polinomios no espaço linear (G,x). Portanto, as funções G e D têm 

representação pela combinação linear da função base g: 

)()(
1

xgxG i

m

i
i∑

=

= β         (10) 

As propriedades do modelo são resumidas em uma expansão de Taylor de 1ª ordem 

de G(x) em torno de 1, 
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),1()1)(1(')( xoxGxG −+−−=       (11) 

ao qual, ignorando o termo erro, implica que 

teGtD α−−≅ )1()( .        (12) 

Se 0)1( ≠G , a taxa forward para um t grande é definido por 

α=−
)(
)('

tD

tD
         (13) 

Assim, com essa nova variável, a função G(x) produz um vetor Φ  de parâmetros que 

a equação (3) torna-se linear possibilitando, portanto, aplicar as técnicas de 

minimização dos erros.  

No modelo de Vasicek-Fong, foi escolhido um spline de menor grau singularmente, 

no caso o cúbico, com derivadas contínuas, tomando a forma 

ttt eaeaeaatD ααα 3
3

2
210)( −−− +++=      (14) 

em cada intervalo dos vértices. As primeiras e segundas derivadas são contínuas 

nos pontos dos vértices e essa família de curvas é conhecida como splines 

exponenciais de terceira ordem. 

3.3. O Modelo EWMA de volatilidade 

Engle (1982) e Bollerslev (1986) desenvolveram o modelo de volatilidade GARCH, 

um dos que contemplam distribuições condicionais auto-regressivos (dentre outros 

da família GARCH como ARCH, EGARCH e TGARCH) para modelar a variância 

condicional, tratando a volatilidade como uma variável dependente do tempo, ou 

seja, a volatilidade depende da última volatilidade condicionada no período anterior e 

ao último retorno gerado. 

Abaixo, segue o modelo tradicional e parsimonioso, GARCH (1,1) dado por: 

22
110

2

1−
++= − ttt r βσαασ ,  0,, 10 ≥βαα    (15) 
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onde  

tσ  = volatilidade estimada em t 

1−t
σ = volatilidade no período anterior 

1−tr  = retorno do ativo no período anterior 

βαα ,, 10 = coeficientes do modelo 

e para garantir a estacionariedade do modelo, 11 ≤+ βα . 

O modelo Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) indicado pela 

RiskMetrics (1996) tornou-se muito popular entre as entidades financeiras, 

aplicando-se em diversos segmentos de estudos principalmente em relação ao VaR. 

Também conhecida como alisamento exponencial, a técnica é um caso particular 

(Jorion, 2003) da família GARCH em que o intercepto é fixado em zero (IGARCH) e 

possui a seguinte característica: 

( ) 2
1

22 1
1 −−+=

− tt r
t

λλσσ      (16) 

onde o parâmetro λ  é o fator de decaimento da volatilidade com valor entre 0 e 1. A 

rápida resposta na volatilidade devido a um choque de mercado (alta oscilação dos 

preços) se deve ao fato de usualmente associar um peso relativamente considerável 

para a auto-regressividade em que há a persistência da variância dos retornos. 

A RiskMetrics (1996) segue um procedimento de escolha para o fator de decaimento 

λ  ótimo através da metodologia de minimização da raiz dos erros quadráticos 

médios (RMSE) dado pela fórmula 

( )( )
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|1
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1 ˆ
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++ −=

T

t
tttrT

RMSE λσ       (17) 

Seja iλ̂ o fator de decaimento ótimo que minimiza RMSE com i = 1,..., N denotando o 

número de séries temporais da base de informações e seja iτ  denotando o i-ésimo 
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RMSE associado ao iλ̂  em que iτ  é o valor mínimo do RMSE para a i-ésima série 

temporal , o procedimento segue encontrando Π , a soma de todos iτ ´s 

∑
=

=Π
N

i
i

1

τ          (18) 

e definindo o valor do erro relativo iθ  
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e o peso iφ  
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onde ∑
=

− =
N

i
i

1

1 1θ  

o valor ótimo de decaimento λ~é definido por 

i

N

i
i λφλ ~~

1
∑

=
=          (21) 

Pela equação (15), o valor ótimo de decaimento é a média ponderada pelos valores 

ótimos individuais e os pesos são as medidas individuas de precisão das projeções 

da variância. 

Por essa metodologia, para retornos diários a RiskMetrics estimou o valor de 0.94 

enquanto para retornos mensais, 0.97. 

3.4. O Modelo VaR Paramétrico 

O modelo VaR Paramétrico ou VaR Delta-Normal, apresentado pela Riskmetrics 

(1996) com a volatilidade EWMA, assume que os retornos dos ativos seguem uma 

distribuição normal. Em um portfólio, como o seu retorno é uma combinação linear 
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dos retornos dos ativos que o compõe, este também será normalmente distribuída. 

Portanto, segundo Jorion (2012), o VaR é constituído diretamente pelo desvio 

padrão dos retornos do portfólio e o nível de confiança. 

Sendo 

0W = Valor inicial do investimento 

R  = Taxa de retorno do investimento com retorno esperado µ e volatilidade σ  

W = Valor final do investimento 

 

então 

( )RWW += 10         (22) 

Dado um nível de confiança escolhido arbitrariamente, *W será o menor valor final 

da carteira e portanto 

( )*
0

* 1 RWW +=        (23) 

onde R* é o retorno dado o nível de confiança que levará o valor 0W  para *W . 

Em relação à média, o VaR é a perda, em unidades de investimento, dado por: 

( ) ( )µ−−=−= *
0

* RWWWEVaRmédia      (24) 

Em relação ao valor absoluto, o VaR é a perda absoluta, em unidade do 

investimento, dado por: 

*
0

*
0 RWWWVaRabsoluto −=−=       (25) 

Em geral, dado uma distribuição de probabilidade acumulada do valor futuro do 

investimento f(w), pode-se derivar o VaR tal que considerando um nível de confiança 

c, depara-se com o valor  *W com a condição de a probabilidade de exceder tal valor 

seja igual a c: 
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∫
∞

=
*

)(
W

dwwfc         (26) 

ou, em uma visão de controle de risco do investimento, a probabilidade do valor do 

investimento seja menor que *W seja igual a 1-c: 

( ) pWwPdwwfc
W

=≤==− ∫
∞−

*

*

)(1      (27) 

Em um modelo paramétrico, transforma-se a distribuição de probabilidade 
acumulada f(w) em uma distribuição normal padronizada ( )εΦ  onde a média de ε  é 

zero e seu desvio padrão é 1. Por (23), *W  está associado a R*, que também pode 
associá-lo à um valor 0>α procedente de uma distribuição normal padronizada pela 
fórmula: 

σ
µ

α
−−

=−
*R

        (28) 

onde σ é o desvio padrão. 

A mesma fórmula equivale a  

( ) εεφ
α

ddrrfdwwfc

RW

∫∫∫
−

∞−

−

∞−∞−

===−

**

)()(1     (29) 

Portanto, no cálculo do VaR, encontra-se a questão de constatar o valor α tal que a 

área à esquerda da distribuição cumulativa seja igual a 1-c, ou seja, encontrar o 

valor d tal que 

( ) ( ) εεφ ddN
d

∫
∞−

=         (30) 

Por (22), o retorno crítico é 

µασ +−=*R         (31) 

e supondo que os parâmetros sejam expressos em uma escala anualizada e o 

holding period t∆  em anos, o VaR em relação a média é 
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( ) ( ) tWRWmédiaVaR ∆=−−= ασµ 0
*

0      (32) 

ou seja, o VaR é um múltiplo diretamente relacionado a volatilidade, nível de 

confiança e holding period. Entretanto, o portfólio pode ser muito complexo e nesse 

caso o processo do cálculo do VaR paramétrico pode ser simplicado pelas seguintes 

etapas: 

• Especificão de lista de fatores de risco 

• Mapeamento de exposições de todos os instrumentos financeiros do 

portfolio nesses fatores de risco 

• Agregação das exposições sobre os fatores de risco 

• Estimação da matriz de variância e covariância dos fatores de risco 

• Cálculo do risco da carteira 

Nesse procedimento é criado um conjunto de exposições x , compondo o VaR do 

portfólio pela fórmula 

xxVaR ∑= 'α         (33) 

Onde a matriz de variância e covariância ∑  pode ser calculada por uma base 

histórica dos retornos dos fatores de risco. 

Os conceitos até aqui apresentados servirão de base para a metodologia adotada 

nesse trabalho, detalhada no capítulo à seguir. 
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4. Metodologia 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o modelo adotado nesse trabalho e 

facilitar o entendimento das relações entre ETTJ, ETV e VaR com base nos 

conceitos teóricos apresentados no capítulo anterior. O ítem a seguir apresenta os 

instrumentos financeiros em questão, utilizados para a construção da ETTJ, as 

Letras do Tesouro Nacional (LTN’s) e as Notas do Tesouro Nacional classe F (NTN-

F’s). Em seguida, é apresentado a metodologia do trabalho. 

4.1. Títulos Pré-Fixados do Tesouro Nacional: LTN e  NTN-F 

A taxa básica de juros, determinada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) é 

referência para transações no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) 

onde são negociadas as operações compromissadas entre instituições financeiras. 

Consequentemente, seu custo é repassado de forma sistêmica ao restante da 

economia. Entre os diversos desdobramentos nos impactos das decisões acerca 

desta taxa, em especial têm-se o impacto direto nos títulos públicos pré-fixados 

cujos preços podem oscilar variando-se pelas expectativas incorporadas nos papéis. 

O mercado de títulos pré-fixados da dívida pública brasileira é predominado 

principalmente pelas LTN’s, título zero coupon (que não há o pagamento de cupons 

intermediários) e de curto prazo (em geral com prazo de até 4 anos). Por ser um 

papel pré-fixado, possui rentabilidade definida e tem como característica particular 

um fluxo de pagamento simples, o investidor recebendo o valor de face na 

maturidade, como indicado na Figura 3 a seguir: 
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Figura 3 – Fluxos de Pagamentos de LTN 

 

Diferentemente da LTN, em uma NTN-F o investidor recebe o rendimento ao longo 

do investimento por meio de pagamentos de cupons semestrais e, na maturidade, 

recebe o último cupom e o valor de face, como indicado na Figura 4: 

 
Figura 4 – Fluxos de Pagamentos de NTN-F 

4.2. Etapas da Metodologia 

Para verificar a aderência do VaR calculado pelos diversos modelos de ETTJ’s e 

volatilidades, é preciso um histórico de ETTJ’s, ETV’s e VaR’s suficientemente 

grande para aplicar o backtesting de Kupiec (1995). No presente trabalho, utilizou-se 

de um histórico de 5 anos de informações. 

Com a minimização dos erros quadráticos entre o preço de mercado e os preços 

teóricos obtidos pelas metodologias via fórmula (5) ponderados pela duration e (6) 

sem considerar a ponderação são obtidos os parâmetros dos modelos NS e VF 
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(ponderados e não ponderados pela duration, resultando no final quatro históricos de 

ETTJ´s) possibilitando assim calcular a taxa spot de juros para os vértices fixos (1 

dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ...,10 anos). Esse 

procedimento é efetuado repetidas vezes para todas as datas do histórico. Para 

amenizar potenciais efeitos de alta volatilidade decidimos estimar os parâmetros dos 

modelos VF e NS diariamente (em oposição à fixação de um período 

consideravelmente maior). A Figura 3 apresenta estimações de volatilidade para 

diversas maturidades, corroborando com esta percepção. 

A Tabela 1 mostra, como exemplo, uma parte do histórico da ETTJ pela metodologia 

de NS não-ponderado em que cada linha representa uma data específica e as taxas 

de juros associadas a essa data formam uma ETTJ: 

Tabela 1 – ETTJ’s representadas para o período de 01/Jun/2011 a 07/Jun/2011 
NS Non-Weighted 1d 1m 2m 3m 6m 1a 2a 3a 4a 5a

01/jun/11 10.95% 11.09% 11.21% 11.31% 11.53% 11.76% 11.86% 11.87% 11.86% 11.85%
02/jun/11 11.88% 11.88% 11.88% 11.87% 11.87% 11.85% 11.84% 11.84% 11.84% 11.85%
03/jun/11 11.95% 11.94% 11.94% 11.93% 11.91% 11.88% 11.85% 11.83% 11.83% 11.84%
06/jun/11 11.50% 11.52% 11.55% 11.58% 11.64% 11.75% 11.87% 11.90% 11.89% 11.84%
07/jun/11 11.96% 11.95% 11.95% 11.94% 11.92% 11.88% 11.83% 11.81% 11.80% 11.81%

NS Non-Weighted 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a
01/jun/11 11.85% 11.85% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84%
02/jun/11 11.88% 11.90% 11.94% 11.98% 12.02% 12.07% 12.12% 12.18% 12.23% 12.29%
03/jun/11 11.87% 11.92% 11.97% 12.03% 12.10% 12.17% 12.25% 12.33% 12.42% 12.51%
06/jun/11 11.78% 11.71% 11.64% 11.56% 11.50% 11.44% 11.38% 11.33% 11.28% 11.23%
07/jun/11 11.84% 11.89% 11.95% 12.02% 12.10% 12.19% 12.29% 12.40% 12.51% 12.63%  

Dado o histórico das ETTJ’s, é necessário calcular o retorno dos PU’s (preços 

unitários) associados a essas taxas em que o PU é dado pela fórmula 

)252/(1 duTxePU −=         (34) 

onde  

Tx = Taxa de juros spot anualizada vinculada ao vértice fixo 

du =  Número de dias úteis 

e o retorno entre t-1 e t é calculado pelo logaritmo natural dos preços em t e t-1, para 

cada vértice: 

)(*)252/()/ln( 11 −− +−== ttttt TxTxduPUPUret     (35) 

onde 
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t   = Prazo de referência 

PUt    = Preço unitário referente ao prazo t 

PUt-1 = Preço unitário referente ao prazo t-1 

Txt    = Taxa de juros referente ao prazo t 

Txt-1 = Taxa de juros referente ao prazo t-1 

Devido à característica do mercado financeiro offshore, a volatilidade das taxas de 

juros é um parâmentro importante para a precificação de instrumentos derivativos 

como, por exemplo, bonds com opções embutidas. Portanto, diversos estudos são 

relacionados às volatilidades das taxas de juros, podendo serem obtidas através do 

cálculo do desvio-padrão de uma série histórica de retornos das taxas, conforme 

fórmula a seguir: 

)ln()ln()/ln( 11 −− −== ttttt TxTxTxTxret      (36) 

Procedendo com o modelo, é formada a ETV calculando-se as volatilidades dos 

retornos dos PU’s pelos modelos EWMA (vide equação 16) e os desvios-padrão 

com uma janela móvel de 63 dados para os históricos de ETTJ´s, obtendo-se assim 

históricos de ETV´s.  

Portanto, dependendo da escolha do cálculo dos retornos (em PU ou em taxa), 

obtêm-se um formato diferente da ETV estimada. Os gráficos a seguir mostram as 

ETV’s geradas entre o período de 01/Julho/2013 a 04/Jul/2013 calculadas pela 

volatilidade dos retornos dos PU’s e volatilidade dos retornos das taxas de juros do 

mercado brasileiro. 
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Figura 5 – Gráficos de ETV’s por volatilidade dos retornos de PU’s e volatilidade dos 

retornos de taxas de juros do mercado brasileiro 
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Observa-se pelos gráficos anteriores o formato crescente das ETV’s pela volatilidade 

dos retornos dos PU’s, que pode ser explicado pela componente )252/(du  da 

equação 35.  

Para fins de comparação, a Figura 6 ilustra o formato das ETV’s geradas entre o 

período de 01/Julho/2013 a 04/Jul/2013 calculadas pela volatilidade dos retornos 

dos PU’s (à esquerda) e volatilidade dos retornos das taxas de juros (à direita) do 

mercado americano. 
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Figura 6 – Gráficos de ETV’s por volatilidade dos retornos de PU’s e volatilidade dos 

retornos de taxas de juros do mercado americano 

Observa-se pelos gráficos da Figura 6 que a trajetória da ETV pela volatilidade dos 

retornos dos PU’s do mercado americano é crescente, obtendo-se o mesmo formato 

da ETV pela volatilidade dos retornos dos PU’s do mercado brasileiro. Já no caso da 

ETV pela volatilidade das taxas de juros do mercado americano, a trajetória é 

descendente, obtendo-se um formato diferente ao caso brasileiro em que, pela 

Figura 5, a curva inicia sua ascensão entre os vértices 500 e 1000. 

A Tabela 2 apresenta, como exemplo, uma parte do histórico de ETV pela 

metodologia de ETTJ via modelo NS não-ponderado e volatilidade EWMA,  em que 

cada linha representa uma data específica e  as volatilidades associadas a essa 

data formam uma ETV: 
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Tabela 2 – ETV’s representadas para o período de 01/Jun/2011 a 07/Jun/2011 
NS Non-Weighted 1d 1m 2m 3m 6m 1a 2a 3a 4a 5a

01/jun/11 0.00% 0.07% 0.13% 0.17% 0.24% 0.18% 0.31% 0.78% 1.05% 1.11%
02/jun/11 0.00% 0.07% 0.13% 0.17% 0.24% 0.18% 0.30% 0.75% 1.02% 1.08%
03/jun/11 0.00% 0.07% 0.13% 0.17% 0.23% 0.18% 0.29% 0.73% 0.99% 1.04%
06/jun/11 0.00% 0.07% 0.12% 0.16% 0.23% 0.17% 0.28% 0.71% 0.96% 1.01%
07/jun/11 0.00% 0.07% 0.12% 0.16% 0.22% 0.17% 0.27% 0.69% 0.93% 0.98%

NS Non-Weighted 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a
01/jun/11 1.04% 1.03% 1.30% 1.88% 2.69% 3.66% 4.77% 6.01% 7.37% 8.85%
02/jun/11 1.01% 1.00% 1.28% 1.88% 2.71% 3.71% 4.87% 6.17% 7.62% 9.20%
03/jun/11 0.98% 0.98% 1.26% 1.84% 2.66% 3.64% 4.78% 6.06% 7.48% 9.05%
06/jun/11 0.95% 0.95% 1.22% 1.79% 2.58% 3.54% 4.65% 5.89% 7.28% 8.80%
07/jun/11 0.93% 0.97% 1.32% 1.96% 2.83% 3.86% 5.06% 6.39% 7.88% 9.50%  

Com os modelos de ETTJ, NS e VF, a possibilidade de assumir a 

homocedasticidade dos erros da diferença dos preços (observados no mercado e os 

teóricos) em conjunto com os modelos de desvio-padrão e EWMA obtêm-se no total 

oito históricos de ETV’s, quais sejam: 

1 NS - Não Ponderado - DP
2 NS - Não Ponderado - EWMA
3 NS - Ponderado - DP
4 NS - Ponderado - EWMA
5 VF - Não Ponderado - DP
6 VF - Não Ponderado - EWMA
7 VF - Ponderado - DP
8 VF - Ponderado - EWMA

Modelo

 

Finalmente, para testar a aplicabilidade das ETV’s em uma métrica de Risco de 

Mercado, é formada uma carteira hipotética de renda fixa composta por LTN’s e 

NTN-F’s. Calculando-se o lucro ou prejuízo financeiro da carteira e comparando-o 

com o VaR estimado utilizando-se dos oito históricos de ETV’s, verifica-se os 

números de violações e analisa-se em relação ao backtesting de Kupiec (1995). 

Dessa forma, as etapas da metodologia se resumem em: 

• Obtenção de histórico de preços dos títulos públicos pré-fixados – LTN e 

NTN-F 

• Estimação dos parâmetros dos modelos NS e VF por minimização de 

erros (ponderados e não ponderados pela duration) para os vértices fixos 

selecionados 

• Construção de ETTJ´s nos vértices fixos com os parâmetros dos modelos 

NS e VF obtidos no passo anterior 
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• Cálculo dos retornos dos PU´s atrelados para cada taxa de juros das 

ETTJ´s 

• Estimação de ETV´s pelos modelos de desvio padrão e EWMA 

• Criação de uma carteira hipotética composta por LTN’s e NTN-F’s 

•  Cálculo do VaR Paramétrico da carteira para todo o histórico, assim como 

o seu P&L (Profit and Loss) 

• Aplicação do backtesting de Kupiec 

O próximo capítulo apresenta os resultados obtidos para a análise dos impactos nas 

escolhas dos modelos de ETTJ´s e volatilidades em relação à medida de Risco de 

Mercado VaR Paramétrico. 
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5. Resultados 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos neste trabalho analisando os impactos 

da escolha de cada modelo de construção de ETTJ considerado. O ítem 5.1 

apresenta os efeitos obtidos com os parâmetros dos modelos NS e VF para a 

construção de ETTJ diárias e ETV diárias e o item 5.2 demonstra o Backtesting 

efetuado em uma carteira hipotética para efeito de comparação da ETV obtida por 

diversos modelos diferentes e seus resultados. 

5.1. Construção das ETTJ’s e ETV’s 

Díaz et al. (2009) assumem a homocedasticidade para os erros dos preços dos 

títulos, estimando a ETTJ utilizando o Mínimo Quadrado Ordinário (MQO) (vide 

equação 6). Alternativamente, é também utilizado o Mínimo Quadrado Generalizado 

(MQG) (vide equação 5). Os dados diários utilizados são os preços de fechamento 

de todas as LTN’s e NTN-F’s disponíveis entre o período de Janeiro de 2007 a Julho 

de 2013, intervalo esse escolhido por englobar momentos de stress de mercado. 

Os pontos a serem aproximados pelos métodos de Mínimos Quadrados são os 

preços relativos aos vencimentos das LTN’s, às datas de pagamento de cupons e 

aos vencimentos das NTN-F’s disponíveis no mercado na data base analisada, ou 

seja, utilizando-se da técnica conhecida como bootstrapping trata-se os fluxos das 

NTN-F’s separadamente como vários títulos zero-coupon. 

Assim, no período compreendido entre janeiro de 2007 e julho de 2013 estima-se 

para cada data base os parâmetros 210 ,, βββ  e τ  do modelo NS apresentado em 

(2) e α , 0a , 1a , 2a  do modelo VF apresentado em (8) pelos métodos de Mínimos 

Quadrados Ordinários e Mínimos Quadrados Generalizados. Facilmente é obtida a 

taxa de juros spot pré-fixada, calculada a partir dos títulos considerados dado um 

prazo e os parâmetros obtidos por (2) para o modelo de NS. No caso do modelo VF, 

o mesmo produz D(t), o fator de desconto relativo à maturidade t. Assim, a taxa spot 

r(t) é obtida como: 
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( ) ( )
t

tD
tr

)(ln−=        (37) 

O gráfico apresentado na Figura 7 mostra a evolução em média móvel de 21 dados 

das taxas de juros de longo prazo dos dois modelos ( 0β  para o modelo NS e α  para 

o modelo VF) ponderados pela duration e a evolução da taxa de juros para 10 anos 

observada no mercado: 
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Figura 7 – Média móvel da taxa de juros de longo prazo – Modelo NS 
 

Observa-se o comportamento do componente 0β  no modelo NS utilizando-se uma 

média móvel de 21 dados com o objetivo de “suavizar” as linhas do gráfico. 

Entretanto, apesar de aplicar a média, observa-se que a componente de longo prazo 

do modelo é muito volátil. Além disso, tanto os s´0β gerados pelo modelo NS não 

ponderado (linha azul) e ponderado pela duration (linha rosa) seguem um 

comportamento semelhante no período de 2009 a 2013. Para o período entre 

Agosto de 2008 e Julho de 2009, as componentes aumentaram sensivelmente, 

indicando uma possível projeção da alta na taxa básica de juros impactando também 

a parte longa da curva, como pode ser observado no início de Setembro de 2008 

pela linha verde. De um modo geral, entre o período de Novembro de 2010 a Julho 

de 2013, as taxas de juros dos modelos e o observado no mercado (linha verde) 

encontram-se em um mesmo patamar. 
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Figura 8 – Média móvel da taxa de juros de longo prazo – Modelo VF 

 

Analogamente ao modelo NS, a Figura 8 exibe as taxas de juros de longo prazo 

obtidas pelo modelo VF em que a linha vermelha representa o componente dos juros 

de longo prazo do modelo não ponderado, a linha laranja representa o componente 

dos juros de longo prazo do modelo ponderado pela duration e a linha verde 

representa a taxa de juros para 10 anos observada no mercado. Novamente, 

observa-se que essas componentes se diferem durante a maior parte do período, 

sendo também parâmetros muito voláteis sem um padrão definido. Entretanto, 

observa-se que para o período de Setembro/2008 e Março/2009, o modelo 

ponderado aponta também uma possível projeção de alta nos juros de longo prazo, 

conforme pode ser observado pelo gráfico da taxa de juros de 10 anos para o 

período de Setembro/2008. Além disso, a partir de Janeiro de 2013, as taxas de 

juros dos modelos e a observada no mercado encontram-se em um mesmo patamar. 

A Tabela 3 apresenta as médias anuais e seus desvios-padrões de cada parâmetro 

estimado para cada método adotado. 

Nessa tabela, observa-se também, assim como no gráfico anterior, que as taxas de 

juros de longo prazo para ambos os modelos ( 0β  para o modelo NS e α  para o 

modelo VF) se diferem substancialmente. As médias anuais dos componentes de 

longo prazo do modelo VF não ponderado e ponderado se divergem particularmente 
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nos anos de 2007 (0,0612 e 0,0999 respectivamente), 2008 (0,0908 e 0,149 

respectivamente) e 2009 (0,1076 e 0,1519 respectivamente). 

 
Tabela 3 – Resumo dos principais parâmetros estimados – Médias anuais e desvios-padrão (em 

parênteses) dos principais parâmetros dos modelos VF e NS ponderados e não ponderados  

 

 

Nota-se também que para o modelo NS, as médias anuais de 0β  dos modelos são 

mais próximas entre si para todos os períodos (em 2009, por exemplo, 0β  assume 

valores 0,117 e 0,1143 respectivamente para o modelo não ponderado e 

ponderado). Entretanto, o parâmetro τ  é o mais volátil do conjunto, mesmo 

resultado apresentado por Díaz et al. (2009) (em 2011, os desvios-padrão de τ  são 

4,8405 e 2,5702 para os modelos não ponderado e ponderado, respectivamente). 

A Tabela 4 mostra as médias anuais da soma dos quadrados dos erros (SQE) das 

estimações diárias da estrutura a termos das taxas de juros obtidas aplicando-se as 

versões ponderadas e não-ponderadas pela duration para os modelos de NS e VF. 

Observa-se que para o primeiro modelo citado, os tamanhos dos erros médios são 

menores em relação ao segundo. Em 2012, indiferentemente se aplicada a 

ponderação ou não, o modelo de NS gerou erros menores (21,84 e 17,20, 

respectivamente, para não ponderado e ponderado) em relação ao modelo VF 

(64,23 e 35,09, respectivamente, para não ponderado e ponderado). Entretanto, 

para o modelo NS, os anos iniciais do período (2007, 2008 e 2009) mostram erros 

menores na versão não ponderada em relação à versão ponderada, que por sua vez 

gerou menores erros no período final (2010, 2011 e 2012). 
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Tabela 4 – Médias anuais da soma dos quadrados dos erros 
Período UNS WNS UVF WVF

2007 2,74 12,47 31,00 54,60
2008 5,01 9,38 69,58 112,93
2009 3,94 17,06 24,68 35,82
2010 13,82 9,60 54,38 118,42
2012 21,84 17,20 64,23 35,09
2013 27,22 14,04 106,47 64,73

2007-2013 14,13 14,53 55,89 74,01  
 
Nota: UNS – Nelson-Siegel Não Ponderado pela duration, WNS - Nelson-Siegel Ponderado pela 

duration, UVF – Vasicek-Fong Não Ponderado pela duration, WVF – Vasicek-Fong Ponderado pela 
duration, 

Em geral, as ETTJ’s geradas pelos modelos se diferenciam principalmente no curto 

e longo prazo, possibilitando uma maior volatilidade nos respectivos vértices dessas 

curvas. Como exemplo, os gráficos da Figura 8 mostram os formatos das ETTJ’s 

geradas pelos diversos modelos nas datas-base de início do mês de Junho em anos 

que compõem o histórico de dados. 

É possível observar nos gráficos que, em geral, há uma tendência de crescimento 

das taxas de juros devido a alguns fatores, como no caso brasileiro, pela expectativa 

de aumento da taxa de inflação ou a preferência pela liquidez em que o investidor 

exige um prêmio para expor às incertezas inerentes ao prazo. 

O próximo procedimento é estimar as volatilidades para a construção das ETV’s. 

Extraindo-se 20 vértices de taxas spot de juros entre 1 dia a 15 anos, espaçados 

entre 1 mês a 6 meses nos prazos de curto prazo e anualmente a partir do vértice de 

1 ano, calcula-se para um histórico de 1634 dias de dados as volatilidades, ou seja, 

para os vértices de 1 dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ..., 15 

anos utiliza-se uma janela móvel de 63 dados para o cálculo do desvio padrão e o 

modelo EWMA (assumindo λ =0.94) como segundo modelo de volatilidade para a 

ETV. 

Os gráficos da Figura 10 exibem os formatos das ETV´s para as mesmas datas 

bases mencionadas anteriormente (início do mês de Junho para os anos da base 

histórica) construídas por uma janela móvel de desvios-padrão. 
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Figura 9 – Gráficos de ETTJ’s 
 

Como pode ser observado nos gráficos da Figura 10, as ETV’s têm como 

característica um comportamento semelhante em que a volatilidade cresce conforme 

o prazo aumenta. Essa característica é diferente em relação ao formato das ETV’s 

obtidas por Díaz et al. (2009) que, em geral, possue um formato côncavo (curvado 

para baixo).    
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Figura 10 – Gráficos de ETV’s – Volatilidade Desvio-Padrão 

 

A seguir, para efeito de comparação visual, os gráficos da Figura 11 exibem os 

formatos das ETV´s construídas pela volatilidade EWMA considerando as mesmas 

datas citadas nas Figuras 9 e 10: 
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Figura 11 – Gráficos de ETV’s – Volatilidade EWMA 0.94 

 

Assim como observado nos gráficos da Figura 10, é possível também visualizar 

pelos gráficos da Figura 11 que as volatilidades são crescentes no decorrer do 

vencimento. Esse resultado é esperado, visto que no mercado brasileiro, as taxas de 

juros no longo prazo são mais voláteis em relação às taxas de juros de curto prazo, 

dado um aumento nas incertezas diante de uma expectativa das taxas de juros. Em 

todos os gráficos das figuras 10 e 11, as volatilidades iniciam-se próximos à origem. 

Esse comportamento pode ser explicado devido à característica dos títulos públicos 
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brasileiros, aos quais aquelas com maturidade mais curta, por exemplo, um mês 

para o vencimento, possuem praticamente uma taxa de remuneração que modificará 

apenas caso haja uma surpresa em relação à taxa básica de juros (por exemplo, 

viés em uma decisão do COPOM). Entretanto, são nítidas as diferenças das ETV´s 

elaboradas pelos dois diferentes modelos proposto, em que não há uma 

homogeneidade entre as ETV’s. Analisando a data base 01-Jun-2011, as 

volatilidades pelo modelo de NS (Non-Weighted e Weighted) são maiores no longo 

prazo em relação ao modelo VF (Non-Weighted e Weighted), indiferente do método 

de volatilidade utilizada. Essa situação se inverte ao analisar a data base 03-Jun-

2013, em que as volatilidades no longo prazo pelo modelo VF são maiores em 

relação ao modelo NS. 

Procedendo a mensuração das volatilidades estimadas, Díaz et al. (2009) aplicam 

testes estatísticos verificando se há diferenças estatisticamente significantes para a 

média, mediana e variância da ETV. Dentre as avaliações abordadas, neste trabalho 

utiliza-se ANOVA-F para o teste da média, Kruskal-Wallis para a análise da mediana 

e Levene e Brown-Forsythe para a análise da significância da variância (vide 

Apêndice A para descrição de cada teste). 

 

Tabela 5 – Testes de equalidade das médias, medianas e variâncias das ETV’s dos diferentes 
modelos para cada vértice fixo 

Teste 1d 1m 2m 3m 6m 1a 2a 3a 4a 5a

F 575.29 443.46 419.02 356.38 129.25 34.27 13.69 29.49 33.71 35.01

K-W 3934.43 1407.85 1696.96 2237.84 1457.65 549.08 114.23 321.26 445.91 439.49

L 824.44 857.31 664.54 483.90 168.79 13.68 10.77 39.33 15.01 35.19

B-F 587.84 616.57 492.89 395.13 126.50 11.80 10.99 28.47 8.96 27.88

Teste 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a

F 29.72 33.98 49.90 75.37 100.62 117.91 125.75 118.15 90.57 83.59

K-W 362.50 312.12 349.28 474.64 647.84 804.98 932.60 996.26 1009.44 965.56

L 33.59 68.33 119.82 150.97 155.68 137.75 107.76 63.60 27.50 30.04

B-F 27.35 55.31 91.87 113.49 112.93 98.38 75.31 45.87 18.10 13.50  
Nota: F – ANOVA-F, K-W – Kruskal Wallis, L – Levene, B-F –Brown-Forsythe 

 

Há evidências estatísticas contra a hipótese nula de equidade das médias e das 

medidas de dispersão mediana e variância das volatilidades dos vértices 

correspondentes aos prazos fixos ao nível de 5%.  Os valores do teste F - ANOVA 

para as médias é muito alto para os vértices curto da curva de juros. Na Tabela 3, 
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inicia-se com o valor de 575,29 para o vértice de 1 dia, decrescendo no decorrer dos 

vértices tendo o menor valor para o prazo de 2 anos (13,69) e voltando a aumentar 

nos vértices mais longos. Esse mesmo comportamento ocorre no demais testes: as 

estatísticas de Kruskal-Wallis e as estatísticas de Levene apontam o menor valor 

para o vértice de 2 anos e aumenta conforme os vértices se distanciam da mesma e 

a estatística de Brown-Forsythe possui o menor valor para o vértice de 4 anos, 

aumentando significantemente conforme os vértices de distanciam dela. 

Portanto, essas evidências tornam-se mais fortes principalmente nos vértices de 

curto prazo (até 1 ano) e nos prazos mais longos (acima de 10 anos), corroborando 

a ideia principal do trabalho das diferenças das ETV’s geradas por distintos modelos 

de construção de ETTJ e volatilidade, podendo tais diferenças causarem 

disparidades dependendo de sua aplicabilidade. 

5.2. Cálculo do VaR e Backtesting 

Para efeito de estudo da ETV do mercado brasileiro, aplica-se as volatilidades 

obtidas pelas metodologias de construção de ETTJ na mensuração do VaR para 

risco de mercado. Nesse caso, uma carteira composta por 3 LTN´s com vencimentos 

Jan-2015, Jan-2016 e Jan-2017 e 2 NTN-F´s com maturidades em Jan-2015 e Jan-

2018 possui como único Fator de Risco Primitivo (FRP) a taxa pré-fixada de títulos 

públicos devido ao fato de que os preços são suscetíveis à oscilação da curva pré-

fixada.  

Como não há necessidade de se estudar todos os pontos da curva, dado que dois 

pontos consecutivos se alteram muito pouco adicionando poucas informações, no 

mercado financeiro, é comum adotar-se os vértices de curvas de juros que 

representam prazos fixos (1 dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 

..., 15 anos) dos pontos subsequentes à data base, onde a volatilidade do retorno 

das taxas spot desses vértices são utilizadas para a formação da ETV, o objeto 

deste estudo. 

Em geral, um ativo que contenha uma curva de juros como FPR, possui um prazo de 

vencimento que não coincide com os vértices fixos. Como exemplo, uma LTN cujo 



51 
 

100 

pz 

60 40 

V1 V2 

Cash Flow atual 

Cash Flow mapeado 

vencimento é 02-Jan-2015 para a data base 04-Mar-2013 (i.e., 465 dias úteis até a 

maturidade) possui os vértices vizinhos 252 dias e 504 dias. Entretanto, observa-se 

que o prazo de 465 dias está mais próximo ao do vértice 504 em relação a 252. 

Portanto, é de se esperar que a taxa de juros desse vencimento tenha um 

comportamento similar mais próximo ao do vértice 504, se comparado ao vértice 

252.  

Dessa forma deve-se, portanto, efetuar uma distribuição do valor financeiro desse 

fluxo de caixa entre os vértices vizinhos ao seu vencimento (anterior e posterior) de 

tal forma que uma proporção maior desse valor seja alocado no vértice mais 

próximo, e uma proporção menor para o vértice mais distante. Esse processo de 

mapeamento, também conhecido como mapping é largamente utilizado no mercado 

financeiro devido à sua simplicidade, facilidade e fácil intuição, podendo haver 

variações desse modelo como ponderar o mapeamento pelas volatilidades e não 

pelo prazo. 

Na Figura 12 segue um exemplo de mapeamento de um cash flow de valor 100 de 

prazo pz = 4 meses nos vértices vizinhos v1 = 3 meses e v2 = 6 meses: 

  

 

 

 

Figura 12 – Mapeamento de Fluxo de Caixa 

A ponderação pelos parâmetros α  e ( )α−1  é calculada pela fórmula 

12

11
vv

vpz

−
−−=α        (38) 
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onde: 

1v  = Número de dias que representa o vértice anterior, v1 

2v  = Número de dias que representa o vértice posterior, v2 

α  = Proporção do valor financeiro a ser alocado ao vértice anterior ao prazo de 

vencimento 1v  

α−1  = Proporção do valor financeiro a ser alocado ao vértice posterior ao prazo 

de vencimento 2v  

pz= Prazo de vencimento do fluxo de caixa 

 

Seguindo o procedimento, o próximo passo é mensurar o VaR da carteira pela 

fórmula (33), tornando-se necessário então calcular o vetor X de exposições, dado 

um nível de confiança, holding period e a matriz  de correlações ∑  entre os retornos 

das taxas spot dos vértices fixos. Cada componente xi do vetor X é calculado pela 

fórmula (32), onde a volatilidade utilizada é a obtida pela ETV da data base em 

questão e a matriz de correlações ∑  é obtida calculando a correlação dos retornos 

entre os vértices i e j com um histórico de 63 dados. 

Uma forma de se avaliar a aderência do VaR com o mercado é aplicar o backtesting, 

um teste que analisa uma série de ocorrências de violações (ou no jargão financeiro, 

“estouros”) em que a perda financeira ocorrida foi maior que o VaR estimado ao 

longo de um período. 

O teste de Kupiec (1995), consiste em um teste de hipótese sobre o nível crítico θ  

do VaR, ou seja, 

αθ =:0H          (39) 

αθ ≠:0H  

em que, sob a hipótese nula, as violações It, dadas por: 
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com rett sendo o retorno observado em t, seguem uma distribuição de Bernoulli (de 

parâmetro α ) e, logo, o número total de violações V, dado por: 

∑
=

=
N

n
tIV

1

         (41) 

segue uma distribuição binomial (N, α ), onde N é número total da amostra.  

Kupiec (1995) propõe utilizar o teste da razão de verossimilhança dado por: 
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onde L(.) é a função de verossimilhança, NV /ˆ=α  é o estimador de verossimilhança 

de α  e, assintoticamente, ( ) ( )1~ 2χVΛ  

Os intervalos de violações para não-rejeição no teste de Kupiec, dado o tamanho da 

amostra N e ao nível de confiança de 95% e 99% para o VaR, é apresentado na 

Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6 – Tabela de Região de Não-Rejeição – Backtesting Kupiec 

VaR (Nível de Confiança) N Mín Máx
95% 255 7 20
95% 510 17 35
95% 1000 38 64
99% 255 0 6
99% 510 2 10
99% 1000 5 16

Região de Não-Rejeição

 

Aplicando o modelo de Kupiec para backtesting na carteira hipotética, pode-se 

conferir a efetividade dos modelos escolhidos para ETTJ bem como os modelos de 

volatilidades. O resultado obtido aponta que há indício de subestimação de risco 
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adotando o modelo VF sucedido pelos números de violações aos quais são maiores 

que o valor máximo do intervalo do teste de Kupiec. O poder de explicação do nível 

de confiança, muitas vezes selecionado arbitrariamente, aumenta de acordo com 

tamanho crescente da amostra. Por exemplo, ao nível de 95% de confiança e 255 

observações, o intervalo de não rejeição do modelo é dado por N/T, ou seja, 






 == 078,0
255

20
;027,0

255

7
 

Já para 1000 observações, o intervalo diminui para 






 == 064,0
1000

64
;038,0

1000

38
 

Portanto, segundo Jorion (2001), quanto mais observações disponíveis, mais apto 

estamos para rejeitar um modelo incorreto. 

O backtesting efetuado leva em consideração não somente uma posição ativa ou 

“comprada” seguindo o jargão financeiro, mas também uma posição passiva ou 

“vendida” em títulos públicos pré-fxados. 

As tabelas apresentadas na Figura 13 apontam os números de violações do 

backtesting ao nível de 95% de confiança, de acordo com o tamanho da amostra N, 

os diferentes modelos de ETTJ ponderados ou não pela duration e o modelo de 

volatilidade: 

Destacadas em vermelho, as violações pelo modelo VF, em especial ponderado 

pela duration, ultrapassam o intervalo de não rejeição de Kupiec, esboçando uma 

possível subestimação do risco da carteira. Além disso, a escolha do modelo de 

volatilidade e a suposição relativa à estrutura heterocedástica dos erros possuem 

pesos relevantes ao determinar a quantidade de violações e o tamanho do histórico 

do backtesting. Para o modelo VF, o backtesting aponta que o modelo não adere 

para posição vendida ao não ponderar pela duration e utilizando desvio-padrão, para 

um histórico de dois anos. Observa-se também que ponderando o modelo VF, o 

número de violações ultrapassa o intervalo estabelecido por Kupiec nos seguintes 

casos: carteria vendida, volatilidade EWMA e um histórico de um ano; carteira 
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comprada, desvio-padrão e um histórico de dois anos; carteira comprada, 

volatilidade EWMA e um histórico de dois anos. 

Figura 13 – Tabelas de número de violações do backtesting – 95% de nível de confiança 

Posição Vendida - Desvio-Padrão
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 11 9 16 19
510 29 24 36 29
1000 51 21 42 46

Posição Vendida - EWMA
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 14 15 15 22
510 31 27 34 30
1000 55 53 50 53

Posição Comprada - Desvio-Padrão
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 8 9 12 18
510 28 19 33 39
1000 49 39 53 56

Posição Comprada - EWMA
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 7 4 9 16
510 28 20 28 37
1000 55 49 48 56  

Nota: NW – Não Ponderado, W - Ponderado 

 

Entretanto, ao contrário do modelo VF, houve duas violações destacadas em azul 

para o modelo NS não ponderado e utilizando EWMA em que o número de violações 

ficou abaixo do número mínimo esperado: carteira vendida em um histórico de 

quatro anos e uma carteira comprada para um histórico de um ano. 

No caso do modelo VF, há a necessidade de ajustar o nível de confiança para o 

teste, selecionando-o com o propósito de balancear os erros Tipo 1 e Tipo 2 de 

aceitação das hipóteses de Kupiec.  Um ponto importante a ser considerado é o 

teste conjecturar apenas na frequência de violações e não nos períodos de 

ocorrência dessas, podendo portanto falhar quando houver exceções aglomeradas 

em um mesmo período. 

Neste trabalho, o resultado aponta um indício de subestimação de risco através do 

teste de Kupiec ao adotar-se a metodologia VF, ao qual houve um número de 
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violações que, independente se a posição da carteira é comprada ou vendida e do 

modelo de volatilidade, ultrapassaram o limite máximo pré-estabelecido pelo teste. 

Entretanto, analisando a metodologia NS houve, em número menor de ocorrências 

em relação ao modelo VF, violações que ficaram abaixo do limite mínimo 

estabelecido pelo teste de Kupiec, indicando uma superestimação do risco. 

Para efeito de alocação de capital para cobertura de Riscos de Mercado, no âmbito 

quantitativo, de acordo com o BCB (2006) é exigido aplicar o nível de 99% de 

confiança e um holding period de 10 dias. Entretanto, para efeito comparativo à 

Figura 13, aplicaremos ao cálculo do VaR o nível de 99% de confiança e um holding 

period de 1 dia. 

A Figura 14 apresenta similarmente à Figura 13, tabelas com números de violações 

do backtesting ao nível de 99% de confiança. 

Figura 14 – Tabelas de número de violações do backtesting – 99% de nível de confiança 

Posição Vendida - Desvio-Padrão
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 9 6 6 10
510 19 18 14 17
1000 33 34 18 25

Posição Vendida - EWMA
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 6 6 8 8
510 17 15 14 15
1000 29 36 23 31

Posição Comprada - Desvio-Padrão
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 3 3 1 7
510 15 15 14 17
1000 29 31 21 27

Posição Comprada - EWMA
N NS-NW NS-W VF-NW VF-W

255 4 4 1 6
510 12 13 7 18
1000 24 30 14 28  

Nota: NW – Não Ponderado, W - Ponderado 

Observa-se que há diversas violações, destacadas em vermelho, especificamente 

para N de 510 e 1000 dias destacando que os modelos não se aderem bem para um 

histórico maior de backtesting. Entretanto, analisando o número de violações para N 
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= 255, o modelo NS extrapola o limite pré-estabelecido por Kupiec (1995) uma única 

vez enquanto que o modelo VF extrapola 4 vezes. 

Com o objetivo de analisar os impactos dos modelos em uma visão de controle de 

riscos, é importante entendermos os efeitos de superestimar e subestimar o risco de 

uma carteira. Superestimar o risco pode signifcar um possível impedimento de obter 

maiores ganhos financeiros futuros devido a um conservadorismo excessivo. Ao 

contrário, uma subestimação do risco pode levar o banco a um grande prejuízo 

financeiro devido a um perfil excessivamente arrojado. Modelos de alocação de 

capital estão atrelados ao VaR e, consequentemente, à volatilidade dos fatores de 

risco. Portanto, a exigência do capital mínimo requerido é impactado diretamente a 

essa importante variável da área de Finanças, a volatilidade.  

Devido aos resultados apresentados, como o número de ocorrências que fugiram do 

intervalo do teste de Kupiec (2 para o modelo NS e 4 para VF ao nível de 95% de 

confiança, 1 para o modelo NS e 4 para VF ano nível de 99% de confiança para 

N=255), concluí-se que o modelo NS, no âmbito de gerenciamento de riscos, é o 

mais adequado em relação ao modelo VF. Além disso, seus parâmetros são de fácil 

entendimento e intuitivos, sendo um modelo simples de ser aplicado. 
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6. Conclusões 

Este trabalho busca mostrar a importância da análise e estudo sobre o 

comportamento das ETV’s de taxas de juros geradas por diferentes modelos de 

estimação de ETTJ, da suposição relativa à estrutura heterocedástica dos erros e da 

aplicação de uma forma alternativa no cálculo de volatilidade.  

No trabalho de Díaz et al. (2009), os autores concluem que as ETV’s obtidas pelos 

diferentes modelos propostos (NS e VF para ETTJ com e sem ponderação pela 

duration, além de utilizar o modelo GARCH e desvio-padrão como modelos de 

volatilidade) são diferentes e estatisticamente significantes. Essas diferenças são 

maiores especificamente nas partes curta (até 1 ano) e longa (maior que 10 anos) 

da estrutura, e menores nos prazos intermediários (de 1 a 10 anos). No caso da 

aplicação desse estudo no mercado brasileiro, os resultados das análises também 

indicam que há diferenças estatisticamente significantes entre as ETV’s estimadas 

com os modelos NS e VF propostos para a construção da ETTJ (ponderados e não 

ponderados pela duration dos títulos) em conjunto com o procedimento utilizado 

para estimar a volatidade por desvio-padrão com janela móvel e EWMA. 

Corroborando com esse resultado, é aplicado um teste empírico estimando-se o 

VaR de uma carteira hipotética, consolidando a conclusão por meio de um 

backtesting, indicando que há uma grande diferença que afeta o controle de risco de 

mercado, dependendo da escolha dos modelos. Em especial, o modelo de ETTJ VF 

apresenta uma subestimação em relação ao observado ao se mensurar o risco da 

carteira. 

Essas implicações podem afetar também a precificação de derivativos atrelados aos 

juros como, no caso brasileiro, opções de DI, opções de IDI e contratos futuros de 

títulos da dívida externa. Em todos esses casos, é necessário um estudo sobre 

curvas de juros associado aos fatores de risco desses produtos financeiros, além de 

poder incluir outras metodologias de estimação de ETTJ’s e volatilidades. 

No estudo da aplicação das ETV’s obtidas pelos diversos modelos apresentados 

neste trabalho e aplicando-as na métrica de controle de risco de mercado, VaR, 

concluí-se que o modelo NS se ajusta melhor em relação ao modelo VF conforme 
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mostrado pelo teste proposto por Kupiec. Os resultados apontam que o modelo VF 

subestima o risco, ao passo que, a utilização do modelo NS mostrou superestimar o 

risco, em um grau menor ao nível de 95% de confiança para um holding period de 1 

dia. Ao nível de 99% de confiança e um holding period de 1 dia, a análise em 

relação a um histórico 255 dados indica que o modelo NS é melhor adequado em 

relação ao modelo VF. Portanto, com esses resultados, é preferível adotar o modelo 

NS na construção da ETTJ, ao qual impactará positivamente em relação a 

construção da ETV e sua aplicabilidade em risco de mercado. 

As limitações em relação a este trabalho se devem à obtenção do histórico de PU´s 

dos títulos públicos pré-fixados. A Bloomberg é uma ótima ferramenta para prover 

dados do mercado financeiro. Entretanto, para algumas maturidades de títulos ou 

alguns períodos, as informações não estavam disponíveis. Contudo, para preencher 

essas lacunas, complementou-se com o histórico fornecido pelo Tesouro Nacional. 

Além disso, o mercado pode sofrer com a falta de liquidez no mercado secundário, 

ocasionado, por exemplo, pelos feriados de grandes centros financeiros. 

As principais contribuições deste trabalho foram: (i) replicar o estudo proposto por 

Díaz et al. (2009) ao mercado brasileiro, adaptando a metodologia aos instrumentos 

e convenções locais, e (ii) a partir das ETV’s produzidas via os modelos NS e VF, 

utilizá-las no processo de controle e gestão de risco de mercado. Nesta linha, outros 

modelos de ETTJ podem ser utilizadas com o objetivo de se verificar qual melhor se 

adequa à mensuração e avaliação de exposições à fatores de risco vinculados a 

taxas de juros, até com implicações em alocação de capital. 

Para futuras pesquisas, é sugerido um estudo em relação às ETV’s da curva pré-

fixada obtida por derivativos (Swap Pré x CDI, DI Futuros) e cupom cambial (DDI, 

FRA) dado que essas são duas das mais importantes curvas de juros do mercado 

brasileiro. Pode-se, ainda, orientar esse estudo sobre a precificação de produtos 

cujos fatores de risco envolvam essas curvas. 
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APÊNDICE A 

Neste apêndice apresentamos uma breve descrição dos testes estatísticos utilizados 

no Cap. 5. 

 

A1. Teste ANOVA-F 

A análise da variância tem como objetivo comparar as médias de diferentes 

populações verificando se estas possuem médias iguais, possibilitando que vários 

grupos sejam comparados ao mesmo tempo. O teste assume que as populações 

possuem a mesma variância, as amostram são retiradas de populações com 

distribuição normal e as amostras são independentes e aleatórias. 

Testando as hipóteses das médias populacionais serem iguais, 

H0 : µ1 = µ2 = ... = µk 

Ha : caso contrário 

 e adotando as notações para as variáveis: 

k = Número da população 

n = Número total de observações 

x = Média das n observações 

nj = Tamanho da amostra da população j 

jx = Média da amostra da população j 

2
js  = Variância da amostra da população j 

jT  = Soma das amostras da população j 

 

as fórmulas das somas dos quadrados são definidas por: 
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E assim, a estatística F é calculada da seguinte forma: 

kn

SSE
k

SSTR

F

−

−= 1  

Portanto, caso F seja estatisticamente grande, há evidência para rejeitar H0 a um 

determinado nível de significância α. Para mais detalhes sobre o teste ANOVA-F, 

vide Vieira (2006). 

 

A2. Teste Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis é um teste não-paramétrico que não exige suposições em relação à 

distribuição da população da qual as amostram são acolhidas para a análise. O teste 

é aplicado em observações que se disponham em uma ordem e independem dos 

parâmetros amostrais (média, variância e desvio-padrão). 

Testando a hipótese da função de distribuição cumulativa F(y) das observações y 

serem iguais com k grupos, ou seja, 

H0 : Fi (y) = F (y)   )...,,1:;( kiRy =∀∈∀  

Ha : caso contrário 

e adotando as notações para as variáveis: 

ni = Número de observações do grupo i 
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r ij = Classificação da observação j do grupo i 

N = Número total de observações de todos os grupos 

ir = Média da classificação da observação j do grupo i 

a estatística H é calculada pela fórmula: 

)1(3
)1(

12 2 +−
+

= ∑ Nrn
NN

H ii  

Nesse caso, se H é estatisticamente grande, há evidência para rejeitar H0 a um 

determinado nível de significância α. Para mais detalhes sobre o teste Kruskal-

Wallis, vide Kruskal e Wallis (1952). 

 

A3. Teste Levene e Teste Brown-Forsythe 

Levene e Brown-Forsythe são testes não-paramétricos utilizados para avaliarem a 
igualdade das variâncias (homogeneidade das variâncias) para duas ou mais 
populações. O teste Levene baseia-se na média do grupo enquanto que o teste 
Brown-Forsythe baseia-se na mediana. 

Testando as hipóteses das variâncias populacionais serem iguais, 

H0 : σ1 = σ 2 = ... = σ k 

Ha : caso contrário 

e adotando as notações para as variáveis: 

k = Número dos diferentes grupos 

N = Tamanho da amostra 

Ni = Tamanho da amostra do i-ésimo grupo 

Yij= Valor  da variável mensurada da j-ésima amostra do i-ésimo grupo 

iY = Média do i-ésimo grupo 
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iY
~

= Mediana do i-ésimo grupo 

iijij YYZ −= = Desvio em valor absoluto em relação à média (Levene) 

iijij YYZ
~−= = Desvio em valor absoluto em relação à mediana (Brown-Forsythe) 

a média de Zij é calculada através de 
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assim, a estatística é definida por: 

∑∑

∑

= =

=

−

−

−
−=

k

i

N

j
iij

i

k

i
i

i

ZZ

ZZN

k

kN
W

1 1

2
.

2
...

1

)(

)(

)1(

)(
 

Nesse caso, se W é estatisticamente grande, há evidência para rejeitar H0 a um 

determinado nível de significância α. Para mais detalhes sobre os testes Levene e 

Brown-Forsythe, vide Levene (1960) e Brown w Forsythe (1974). 

 


