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Estrutura a Termo da Volatilidade em Mercados de Juros e Futuros: 

Características Gerais e o Mercado Futuro de DI \1 

Eduarda C. De La Rocque\2 

Ahstract: 

São dois os objetivos deste artigo. O primeiro constitui-se em formalizar e formatar a resposta à 
questão acerca de como se comporta a volatilidade dos preços de titulos, futuros e derivativos de forma 
geral ao loogo do tempo. Com isto mostra-se que a abordagem empírica tradicional usada para analisar-se 
o comportamento estatístico de uma série de futuros não é apropriada para economias "instáveis" onde os 
prazos são curtos (ou para qualquer economia onde haja liquidez nos contratos próximos da maturidade, 
caso até hoje do Brasil). O segundo objetivo é analisar o mercado futuro de depósitos intemnanceiros (DI
futuro)-- um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira. Provar-se-á que, do ponto 
de vista de apreçamento de ativos, este mercado COI'J1>Orta-se exatamente da mesma forma que um mercado 
à vista detitulos, ao invés de futuro de juros. Analisam-se as implicações empíricas desta constatação no 
que diz respeito à estrutura a termo da volatilidade, tema da primeira parte do artigo. 

É um artigo exclusivamente teóric.o, sobre qual deve ser a abordagem empírica correta para 
mercados de juros e futuros. Na verdade, ele faz parte de um artigo mais amplo, que incorpora, dentre 
outras análises, urna aplicação empírica.; São dois os sentidos em que esta versão é ampliada no trabalho 
original (embora esteja-se com o commtário a seguir fugindo do escopo do artigo ora apresentado, julga
se tal comentário pertinente para que o leitor especializado possa situar melhor o trabalho na literatura e 
requisitar o trabalho original caso se interesse). O primeiro tem como objetivo provar que a hipótese de 
Samuelson -de que a volatilidade dos futuros aumenta a medida que se aproxima de sua maturida~ 
inconsistente com a ausência de arbitragem em mercados completos (no entanto, como esta é uma hipótese 
relevante na prática., propêie-se urna forma de fonnalizá-la através de Modelos de Deformação do Tempo). 
O segundo consiste na aplicação empirica propriamente dita. Discute-se um trabalho empírico 
(Milooas( 1986) que testa a hipótes de Samuelson para diversos mercados futuros americanos~ e adapta-o 
para o mercado futuro de Dl. 

I Este artigo é uma versão reduzida do capítulo 4 de minha tese, intitulada "O Mercado de Juros Brasileiro: Uma 
contribuição para a modelagem de Mercados de Juros e Futuros em Economias Instávei3~, Depto de Economia, 
PUC-RJ. 1996. 

2 Gerente de Pesquisa em Análist: de Ri..,co. Banco BBM. Tdcfont: para contato: (021)514-8548; e-mail: 
elrocqooâ bbmbank.l.;om. br. 
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t. Introdução: 

o estudo da volatilidade é a peça central da teoria de apreçamento de ativos. É ela que 
determina o preço dos derivativos --tanto é que hoje é muito comum a tenninologia comprar-se ou 
vender-se volatilidade no jargão do mercado. Neste trabalho responderemos a uma pergunta simples 
e fundamental., surpreendentemente pouco abordada na literatura: como se comporta a volatilidade dos 
títulos e futuros (ou., mais genericamente, de derivativos em geral) ao longo do tempo? 

Modelos de variância variante no tempo têm sido amplamente desenvolvidos nos campos de 
finanças e econometria, com destaque para os modelos X-ARCH, de volatilidade estocástica e de 
deformação do tempo. Contudo, não são eles o tema deste trabalho. Estes modelos aplicam-se 
exclusivamente aos ativos primários (ou seja, os ativos básicos, de referência de uma economia), uma 
vez que sob a hipótese de ausência de arbitragem, a volatilidade dos ativos derivativos que forem 
redundantes será inteiramente determinada em função da volatilidade dos ativos primários (subjacentes), 
sem qualquer grau de liberdade. 

Refere-se aqui a uma forma especial de variação da volatilidade ao longo do tempo, relacionada 
ao prazo de maturação do contrato. Quando se analisa a trajetória de um preço futuro ao longo do 
tempo, não é comwn considerar-se explicitamente o fato que de um dia para o outro, muda-se o prazo 
de maturação do contrato; e, portanto, a volatilidade da série (uma vez que esta depende do prazo de 
maturação). L"ma série de diferenças diárias dos logs de preços futuros não é, por este motivo, uma série 
homogênea: ela está contaminada por uma heterocedasticidade "cíclica", que deve ser incorporada à 
análise em prol de wna maior eficiência estatística; o que é tão mais importante quanto menores forem 
os prazos dos contratos. Sendo assim, é de certa fonna justificável que esta questão não seja levada em 
consideração pela literatura, por ser menos relevante para economias estáveis de contratos bastante 
longos. No caso do Brasi4 entretanto, é fundamental que se incorpore tal heterocedasticidade à análise. 
Este é o primeiro ponto do artigo, que diz respeito à evolução dos preços de um contrato futuro ao 
longo do respectivo prazo de maturação (ou seja, díz respeito à sua cotação no mercado secundário). 

o segundo aspecto relativo aos prazos de maturação dos contratos que será abordado no artigo 
diz respeito à estrutura a tenno da volatilidade. Esta nomenclatura é em geral usada exclusivamente para 
as taxas de juros (para representar a volatilidade dos diferentes títulos existentes num determinado 
instante do tempo em função dos respectivos prazos de maturação). Sabe-se entretanto que a estrutura 
a termo da volatilidade dos juros irá influenciar de forma fundamental todos os derivativos de uma 
economia. Focalizar -se-á a atenção sobre a estrutura a termo da volatilidade dos mercados futuros. 

Esclareçamos os dois aspectos da relação entre volatilidade e prazo de maturação do contrato. 
A cada instante do tempo coexistem na economia títulos (ou contratos futuros) de diferentes 
maturidades. A estrutura a termo da volatilidade indica a relação entre a volatilidade destes títulos e os 
respectivos prazos de maturação. Para estimá-la consideram-se em geral apenas títulos de lançamento 
primário; somente às vezes incluem-se cotações do mercado secundário. Ocorre que um título ou 
contrato futuro, depois de lançados (no mercado primário) continuam sendo negociados (no mercado 
secundário). Em certas aplicações (modelos de risco, por exemplo)3 é fundamental que se analise a 
evolução do preço do título (ou do contrato futuro) ao longo do seu prazo de maturação. É neste caso 
que a heterocedasticidade faz-se presente. Com o decorrer do tempo, muda-se o prazo de maturação 

~ Em modelos de análise de risco, a busca por uma série de ULxa dI;! juros homocedástica é parte fundamental do 
trabalho, I;! pode alterar subl.'taocialmeore os n:sultados do modt:lo. 
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do título (ou contrato futuro), e, portanto, sua volatilidade. A heterocedasticidade diz-se cíclica porque 
a cada novo lançamento inicia-se um novo "ciclo" de volatilidade. A pergunta que se visa responder é: 
a volatilidade de um contrato futuro toma-se maior ou menor quando se aproxima do vencimento do 
contrato? 

Segundo a "hipótese de Samuelson" -introduzida num artigo de 1965-- a volatilidade dos 
futuros seria maior quando eles estivessem perto da maturidade. A intuição por trás deste argumento 
é a de que os contratos futuros longe da maturidade ainda têm muita incerteza por ser resolvida e por 
isto reagiriam pouco a novas informações sobre o preço à vista. O oposto se verificaria com contratos 

• próximos à maturação, que tenderiam a reagir rápido para que o preço do futuro convilja para o preço 
à vista (spo/) na data da maturação. Com as derivações teóricas feitas neste anigo, pode-se mostrar que 
a hipótese de Samuelson, apesar de intuitiva, não tem fundamentação teórica.. Na verdade a resposta 
à pergunta acima -acerca da estrutura a termo da volatilidade dos mercados futuros- irá depender do 
mercado específico a que se refere. 

O mercado futuro de juros brasileiro (DI-futuro) --que vem se tomando, ao longo dos últimos 
anos, um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira-- será minuciosamente 
estudado. Mostrar-se-á que, do ponto de vista de apreçamento de ativos, este mercado comporta-se 
exatamente da mesma forma que um mercado à vista de títulos, ao invés de futuro de juros. 

Na seção que se segue à esta, introduz-se um arsenal para apreçamento de ativos derivativos e 
detenninação das respectivas volatilidades. Na terceira seção analisam-se os Modelos da Estrutura 
a Tenno da Taxa de Juros e A Estrutura a Termo da Volatilidade dos Futuros, dividindo-na em 
_ro partes. A primeira aborda a estrutura a termo da taxa de juros e da volatilidade no mercado de 
jm:Qs, mostrando-se que a volatilidade dos títulos tende a ser maior quanto mais longe se estiver da 
maturidade --o que denominamos "efeito duração". r-.;a segunda detennina-se a estrutura de volatilidade 
nos mercados futuros, explicando porque o mercado futuro de juros é um caso especial neste sentido. 
A terceira parte fornece uma explicação intuitiva para o "efeito duração". Finalmente, na quarta pane 
estabelecem-se quais são as consequências que este efeito gera sobre a abordagem empírica. É na 
quarta seção do artigo que se estuda minuciosamente o Mercado Futuro de DI -determina-se o valor 
do preço unitário (pL 1 de três formas alternativas, todas levando à conclusão Unica de que o mercado 
futuro de DI se assemelha mais a um mercado à vista de títulos do que efetivamente futuro. A partir de 
então analisam-se as as implicações empíricas de tal constatação. 

2. Detenninação do preço de derivativos4 

Sejam r um processo adaptado para a taxa de juros de curto prazo, e S um ativo cujo preço seja 
determinado pelo processo de Ito dS,=p.Ih+aIiB" sendo Il e o coeficientes respectivamente de drift e 
de volatilidade instantâneos apropriados. Pode-se mostrar que, afora condições técnicas, a ausência de 
arbitragem é equivalente à existência de wna medida de probabilidade Q com a propriedade especial de 
que quando se substitui P -o espaço de probabilidade original-- por esta medida "neutralizadora de 
risco· Q, pode-se tratar qualquer ativo como se a sua taxa instantânea de retomo esperada fosse a taxa 

4 Esta seção é baseada \!ID DuffIC (1992), cap.7, onde o autor apresenta a abordagem da "meclida martingal 
equivalente" -iotroduzida por Harrisoo e Kreps (1979) e que é, usando as palavras do próprio Duffee, "wna 
coo~cniente "caixa-preta" p-va apreçamento de ativos na ausência de arbitragem", Os fundamentos teóricos para 
esta abordagem estão no cap.6 (ibid). Para uma análise menos formal, ~ide Hull (1993). 
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de curto prazo (instantaneamente sem risco), r. Se o processo S dá direito ao processo de dividendo 
acumulado D, obtém-se então a fórmula geral para apreçamento de ativos: 

(1) 

onde Ep(X) significa o valor esperado da variável aleatória X condicionado ao conjunto de informação 
do instante t sob a medida martingal equivalente Q. 

Considere-se então um título sem risco e sem cupom (caracteristicas que devem ser 
subentendidas quando mencionarmos o ativo "título", doravante) que paga uma unidade monetária em 
s. O processo de dividendo acumulado D deste título é caracterizado por dD'l·=O, l· ~S· dDs= f·e S =0· 

, "3' 
e, portanto, o preço deste título para qulaquer tempo I"":"s é dado através de (1) por: 

(2) 

Seja agora, F, o processo do preço a termo, definido pelo fato de o contrato a termo em t ser 
um compromisso de se pagar o valor líquido (FcW) em T, sendo W uma variável aleatória de variância 
finita. O processo de dividendo dado pelo contrato a termo é: dDs = O, Je's< T e dDr = W-F~. Como o 
preço verdadeiro de um contrato a termo é nulo, (1) implica que: 

Mas como, tal como proposto pela equação (2), EF {exp-(J/r ,Iiu}] é exatamente o preço de um título 
sem cupom que paga uma unidade monetária em T (ou seja, P(t, T), tem-se então que: 

(3) 

Suponha, como exemplo, que o contrato futuro seja para a entrega em T de uma unidade de ativo cujo 
processo de preço seja dado por S e de dividendos por D. Na ausência de arbitragem, a relação W=Sr 
tem que valer. Considerando então a relação entre SI e Sr embutida na fórmula (1) quando s=T e 
substituindo-a na expressão (3) acima, obtém-se: 

No caso mais simples em que o ativo subjacente não paga dividendos entre t e T, tem-se então que: 

(4) 

Um contrato futuro se distingue de um contrato a termo pela "repactuação diária" (resettlement), 
ou seja, o processo que gera pagamentos diários (ou até mais frequentes) baseados na variação dos 
preç.os futuros. Define-se o contrato por um "processo de preço futuro" X tal que Xr = W. O contrato 
é na verdade um ativo cujo processo de preço é zero e com processo de dividendo acumulado X (ou 
seja, são as mudanças de preço, LlX, que formam o processo de dividendos, sendo creditadas ao 
detentor do contrato no momento que ocorrem). Pode-se mostrar que o processo de dividendo 
acumulado do contrato X é um martigal sob a medida martingal equivalente Q~ ou seja, ~=EtQ(X.) para 

3 
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. s 
qUaIsquer t e s. Como Xr=W, tem-se então que: 

(5) 

Se r e W forem estatisticamente independentes sob Q, o preço futuro (X) e o preço a termo (f) 
terão processos idênticos. Quando o ativo subjacente do contrato futuro (~) for positivamente 
correlacionado com as taxas de juros, os preços futuros tenderão a ser maiores do que os preços dos 
contratos a termo~ a relação inversa ocorrendo no caso contrário.6 

Vejamos então como se determina a volatilidade (ou seja, o coeficiente de volatilidade 
instantânea o)' dos ativos acima considerados. Suponha-se que o mercado seja eficiente, que os preços 
dos títulos só dependam da taxa spot ao longo dos respectivos prazos de maturação e que a taxa de 
juros de curto prazo (r) siga um processo de Markov contínuo: 

dr = f{r,t)dt + p(r,t)dz,.; 

As duas últimas hipóteses implicam que o valor da taxa spot é a única variável de estado para toda a 
estrutura a termo; e, que portanto, o preço dos títulos dependerá apenas de t,r,e s (o respectivo prazo 
de maturação: p(t,s,r). Aplicando o lema de Ito obter-se-á então o seguinte processo para o preço dos 
títulos: 

dP=P~(t,s,r)dt - Po(t,s,r>rlzr, com 
fl(t,s,r)=[aP/élt+félp/ar+O.5 p2a2p/êlr]lP; 
o( t, s,r )=-(pêlP / cr)/p; 

(6) 

Sendo o(t,s,r), que doravante denotaremos simplesmente por (Jp, a volatilidade de um título maturando 
em s. Seja dS=Sflsdt-S(Jsdzs e CsP o coeficiente de correlação entre 4z e çlz. O preço do ativo F 
(mercado a termo) seguirá então o seguÍnte processo, determinado pelo lema de lto aplicado à equação 
(3): 

dF=F~~t""'FoF.sdzs+FoF,P~; 
flF=fls-~p+02 ~2+osopCsP; 
°F.S=OS; 
0Fy=OP=o(t, T,r); 

~ A prova é ~imples mas não direta.. wna VI!Z que deve-se passar pela definição de deflator de preços de estados 
y (Y = expU~'-r ;Js)). O processo de dividt;ndo acumulado do contrato ddlaciooado por Y ser-a eolio Xf = fYdJí.-. 
Pode-SI! mostrar qUI! Xy é um Q-martingal I! que Xy s~.orá um martingal se e somente se X tam~ for um martigal 
[ver Duffle (1992), p.I22). 

6 A intuição é dada pelo fato de. DO caso deles serem por exemplo positivamente COffi!lacionados, os ganhos de 
um investidor que det6n uma posição Iooga DO contrato futuro (que ocom:m com a subida de S) tcmderem a ocorrer 

... paralelaml!1ltc a aumentos da taxa de juros. Sl!1ldo assim esse invl!stidor poderá acumular ganhos a uma ta.xa de 
juros maior do que a média e a flIDUlciar perdas a uma ta.xa menor do que a média; o que faz com que oeste caso 
uma posição longa no mercado futuro sl!ja.. ceteris paribus, mais atrativa do que no mt:reado a termo. 

" Seja o processo de preço tU: um ativo, S, dado por dS,=S,p . .fh-S,o:,dzt. Chama-se de volatitidade ao coeficiente 
Os do processo. ou seja. o des\io-padrão "inslantàoeo" da taxa de retomo (vide Doffie (1992). p.82). 
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Para mercados futuros ao invés de a termo, obter-se-ia exatamente o mesmo resultado no caso 
de r e W serem independentes sob Q (neste caso, mostramos que X=F). Mas, mesmo relaxando esta 
hipótese obter-se-iam resultados muito parecidos, uma vez que pode-se estabelecer a seguinte relação 
a partir das considerações feitas acima: 

(7) 

Usando mais uma vez o lema de Ito, ter-se-á que a volatilidade de X será: 

0x= (dlf1/õF)ot-+ (c'PlilCsp)ocsP' Como Csp tende a ser um processo detenninístico, o segundo termo 
da expressão acima se anula e a volatilidade de X será guiada primordialmente pela de F. Se 'PC.) for 
wna função linear do tipo X=f(C~ +F a volatilidade de X será idêntica a de F Se, por outro lado, for 
wna função multiplicativa do tipoX=f(Cs;}F, a volatilidade do preço futuro será ux=f{CSP)uF. Inúmeras 
são as alternativas; em nenhuma delas entretanto faz sentido a idéia de que Csp irá interferir no fonnato 
geral da estrutura a termo da volatilidade dos futuros, que é nosso objetivo maior. 

Mostra-se asssim que, na ausência de arbitragem, o preço a tenno ou futuro terá volatilidade 
"instantânea" completamente detenninada por Us e Cp, sem qualquer grau de liberdade --daí resulta a 
inconsistência teórica da «hipótese de Samuelson". A volatilidade do ativo subjacente (us) pode variar 
ao longo do tempo, no caso de modelos de volatilidade estocástica e/ou defonnação do tempo. No 
entanto, não faz o menor sentido supor que o prazo de maturação do contrato futuro interfira na 
voIatilidade do ativo subjacente. Sendo assim, a estrutura a termo da volatilidade dos contratos futuros 
irá depender exclusivamente da estrutura a termo da volatilidade das taxas de juros (dependerá mais 
específica e diretamente do coeficiente op, a volatilidade do preço dos títulos). Esta, por sua vez, irá 
depender crucialmente dos parâmetros do processo seguido pela taxa de juros de curto prazo; tal como 
será visto a seguir. 

3. Modelos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros 
e a Estrutura a Tenno da Volatilidade dos Futuros: 

Comecemos por estabelecer algumas das notações usadas no mercado de renda fixa. 

• P(t,s) - preço em t de um título de desconto que paga uma unidade monetária em s; 

• R{t,~} - yie/d to maturity: taxa de retorno interna em t num título que 
matura em s=t-N: R(t,N) = -11N*logP(t,s); 

• N - prazo de maturação 

• ttt,s) - taxa a termo (forward): f\t,s) = -alogP(t,s)/2s;8 

• r(t) - taxa instantânea (spot) de empréstimo: r(t)=lim~_~(t,N1; 

• À relação entre R(t,r...1 e ~ denomina-se estrutura a tenno das taxas de juros. 

8 Observa-se portanto a seguinte relação \:Illre as taxas di! retomo e as taxas a termo: R(t,N)= 1 rr f,t+Nf(t, "t)ê-T. 
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Um survey sobre modelos da estrutura a tenno das taxas de juros pode ser encontrado em La 
Rocque (1996). Na TABELA 1, em anexo, apresentam-se as fórnlUlas para os preços de títulos geradas 
por todos aqueles modelos que possuem soluções fechadas dentre os discutidos no artigo acima 
mencionado.9 Todas as fónnulas têm o mesmo fonnato geral: 

P(t,s,r) = A(t,s)e-BCt,a,; 
d.P=Pll(t,s,r)dt - Po(t,s_r)dz, com: 

J.l(t,s,r)=r(t); 
o(t,s,r)=o)J(t,s); 

sendo OrO coeficiente de difusão do processo da taxa de juros de curto prazo. 

(8) 

Como nosso interesse maior recai sobre o estudo da volatilidade, estaremos particularmente 
interessados na função B(1,s), que irá determinar a "estrutura a termo volatilidade dos titulos" (ou seja, 
a relação entre a volatilidade de um título e seu prazo de maturação (s-t»). Sob este aspecto, pode-se 
notar na TABELA I que os modelos incluídos poderiam ser divididos em dois grupos: aqueles nos quais 
a taxa de juros de curto prazo apresenta reversão á média e aqueles em que esta caracteristica não está 
presente. lO A reversão à média é uma das características mais importantes observada na prática do 
processo da taxa de juros de curto prazo, e que o distingue em muito das séries de preço de ações. 
"Reversão à média" significa que as taxas de juros parecem estar ao longo do tempo sendo atraídas para 
algum nível de média de longo-prazo --quando a taxa está alta, a reversão à média faz com que o seu 
drift tenda a ser negativo, e quando ela está baixa a reversão à média faz com que o seu drift tenda a 
ser positivo. 

A característica de reversão à média tem efeitos consideráveis sobre o mercado de juros, em 
especial sobre sua volatüidade. Em primeiro lugar, tem-se que a volatilidade dos preços dos títulos 
toma-se um função côncava crescente do prazo de maturação (e não mais proporcional à duração, 
como no caso dos modelos de Merton e Ho&Lee -que serão devido a esta característica denominados 
"modelos lineares" doravante). Dois outros efeitos se destacam: 

i) a volatilidade da taxa de juros toma-se uma função decrescente da maturidade: dlJR(tN/dN<O (ao invés 
de uma linha horizontal, tal como seria nos "modelo lineares" onde não existe reversão à média). 
Usando o exemplo de uma economia estável onde há contratos longos, a taxa de juros de um titulo de 
por exemplo 5 anos tende a ser, ceteris paribus, menos volátil do que a de um título de 1 ano. Esta 
relação entre 0Rlt.,N) e N é o que se denomina estrutura a tenno da volatilidade das taxas de juros. 
Cabe reenfatizar que não é ela que vai determinar diretamente a estrutura a termo da volatilidade dos 
futuros, mas sim a relação entre a volatilidade dos preços dos títulos e seu prazo de maturação. 

ii) a volatilidade das taxasforward tende a declinar quando aumenta a maturidade do contrato futuro: 
da.flulds<O (ela seria constante nos "modelos lineares"). Nos EUA, por exemplo, pode-se observar que 

9 Limitou~ aos modelos com fórmulas fechadas para preço de títulos porque o objetivo básico do artigo é 
justamente derinr a estrutura a tenDo da volatilidade. No caso de modelos sem fórmulas fechadas poder-se-ia 
det~!nll.ioá-la através de método. ... numéricos --Q que fica como wna pr~1a de extensão ~1e trabalho. 

10 Os modelos em que não há reversão à média são os de Mcrtoo e Ho&Lee. Ambos geram uma estrutura linear 
de volatilidach: para os preços dos titulos em função de seus prazos dI! maturação (H(t,s)=s-t). Nos demais modelos 
há reversão, e a estrutura a lermo da volatilidade torna-se mais complexa. tal como será discutido a seguir. 
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a voJatilidade da taxaforward de três meses começando em três meses é maior do que a da taxaforward 
de três meses começando em cinco anos (ou seja, que a voJatilidade de um contrato futuro de T-Bills 
de três meses é maior quando se está a três meses do vencimento do contrato do que quando se está 
a cinco anos). 

o modelo mais simples em que há reversão à média é o de Vasicek (que parte de um processo 
de Omstein-Uh1enbeck para a taxa de juros de curto prazo). A fórmula específica dos preços de títulos 
de desconto derivada por Vasicek (ver La Rocque (ibid) é: 

P(t,s,r) = A(t.s)e·B(t.s'; 
8(t,s) = (l-e-«(a-tl)/a; 
A(t,s)= exp{(B(t,s)-s+tXy-p2/2a~ - p~(t,s)2/4a}; . (9) 

Escolhemos o Modelo de Vasicek para ilustrar analiticamente os efeitos da caracteristica de reversão 
à média sobre o mercado de juros, mencionados acima. 11 A volatiJidade do preço do título é dada 
exatamente por o(t,s,rj=p(l-e·a(s")ja. que. de fato, é uma função côncava crescente do prazo de 
maturação, determinada por B(t,s). E ainda: 

i) As taxas de retomo serão neste caso R(t,lv) = -lT*/og{A(t,s)e'Bfl,.i)1. Logo, a volatilidade das taxas 
de retomo será dada por OR(t.N)=B(I,S)pN. que é uma função decrescente convexa do prazo de 
maturação. 

ü) A taxa a termo foi anteriormente definida c.ümof(r,s) = -êlogP(r,s)./ds. No caso de Vasicek, ter-se-á 
portanto, de acordo com a expressão (8) acima que: 
f(I,s) = -2{X} ~ T (éfJ(t,s)/ôs)r. A volatilidade das taxas a termo será determinada pelo lema de Ito: 
0rtsi= (aJ(t,s}tdijo, = e-a(S-I)p; que também é uma função decrescente convexa do prazo de maturação. 

3.1 - Volatilidade no Mercado de Títulos: A Intuição por trás do Efeito Duração 

Tal como derivado em (6), a volatilidade do preço de um título é determinada por o(l,s,r)=
(pCPét)/P. Vunos acima fórmulas explicitas (determinadas em função de parâmetros específicos do 
processo hipotético para a taxa de juros de curto prazo) para esta volatilidade. Mas, mesmo a nível 
intuitivo, é bastante razoável de se imaginar que o seja influenciado pelo prazo de maturação do 
contrato. Quanto mais longe se estiver da maturidade, maior tenderá a ser o ajuste no preço do título 
propiciado por uma alteração não esperada de r; e, portanto, celeris paribus, maior o. 

No caso trivial em que r é determinístico (P=erp-(J/r ,fiu)=exp-{s-I)r), tem-se que 
-(éPct)/P=(s-/j~ ou seja, a taxa de variação de P em função de r é proporcional à maturidade. Só que 
neste caso, a volatilidade do preço do titulo é obviamente nula, dado que r é determinístico (p=O). Mas 
a noção geral de que quanto maior a duração, maior tenderá a ser o ajuste, é válida. No caso de um 

.. ambiente de incerteza (P1 = Ep [erp(J/-r ,jlu)f), quanto maior a maturidade, maior será o período para 
o qual terão que se revisar as expectativas quanto a taxas de juros futuras, a partir de uma variação não 

.. 

II O modelo de Vasicek!Ornstein-Uhleolk:ck foi escolhido para ilustrar ~1es e demais resultados do artigo a 
título de simplifteação; todos os resultados se estendem aos demais modelos l!IIl que há reversão: em e 
Hull&. White. 
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esperada da taxa de juros presente. 12 Irá neste caso também interferir no resultado a forma como se dá 
a revisão de expectativas, o que depende essencialmente do processo de r. 

E, de fato, os casos analisados acima para processos específicos da taxa de juros de curto prazo, 
comprovam a existência destas duas influências sobre a volatilidade: a do prazo de maturação _ 
influência esta que passaremos a denotar "efeito duração"--13 e a dos parâmetros do processo {r). A 
título de ilustração, vejamos no caso em que r segue o processo de Ornstein-UhJenbeck (modelo de 
Vasicek: o(l,s,r)~p(l-e-a(H~/a), os gráficos de a em função do prazo de maturação (s-t), para 
diferentes as e ps. O prazo de maturação está medido numa unidade que diz respeito ao intervalo de 
tempo considerado: se, por exemplo, a e p medem respectivamente a velocidade de reversão e a 
volatilidade por dia, o prazo de maturação (s-t) estará medido em número de dias até o vencimento. 

No dois primeiros gráfico (Gl e G2 em anexo), mostra-se esta função (o(l,s,r) X (s-t» para p=l, 
e diferentes as (a=(O,-O.I,O.I) em Gl e a=(0.1,0.25,0.5) em G2); No terceiro (G3), varia-se p 
(P=(0.5,1,2» fixando-se a em 0.25. 

A volatilidade do preço do título será uma função côncava crescente do prazo de maturação. 
A concavidade é fortemente influenciada pela velocidade de reversão á média: quanto menor a 
velocidade de reversão (menor a), menor será a concavidade. No caso limite em que a=O, chega-se ao 
modelo de Merton, em que não existe reversão à média, e que a volatiJidade do titulo será proporcional 
à duração (se a assumisse valores negativos - significando uma "reversão à média às avêssas", ou seja, 
quanto mais longe da "médian, mais a taxa de juros tenderia a se afastar dela -- a volatilidade tomar-se
ia uma função convexa do prazo de maturação) -- tal como mostrado em G I. Entretanto, nos casos mais 
normais em que existe sim wna reversão à média (G2, as positivos), existe uma concavidade na função, 
que, portanto, tende a se estabilizar (tão mais rápido quanto maior for o a): o "efeito duração" tende 
a ser relevante apenas quando se está suficientemente próximo da maturidade (e mais relevante quanto 
mais se estiver próximo). E, será mais e por mais tempo relevante quanto maior for o desvio padrão do 
processo da taxa de juros de curto prazo (p) - G3. A volatilidade de um título na data de sua maturação 
é obviamente nula, devido ao fenômeno pu/l-to-par: o preço do título tem que se igualar a seu valor de 
face na maturidade. Nos outros dois modelos em que há reversão (Hull&White e CIR) acontece 
essencialmente o mesmo, apesar de no caso do modelo de CIR haver uma fórmula um pouco mais 
complexa para (J. 

3.2 - A Estrutura a Termo da Volatilidade dos Futuros: o caso especial do futuro de juros; 

Vtmos ao final da seção 2 acima que a estrutura a termo da volatilidade dos futuros irá depender 
crucial e exclusivamente da relação entre a volatilidade e o prazo de maturação dos títulos de 
maturidade igual ao do contrato futuro. Ou seja, o formato da estrutura a termo da volatilidade dos 
futuros será determinado por o(t. T,r). Ko capítulo 3 derivamos, a partir dos processos hipotéticos de 
{ r} que permitem fórmulas fechadas para os preços dos títulos, a fórmula específica de B(t,s) em 
o(t,s.r)=pB(t,s). Nos casos derivados por Merton e Ho&Lee, em que não há reversão à média (o que 

12 Em tempo discreto, ter-se-ia que maior saia o oúm~ de taxas espcradas que teriam q~ ser revisadas. 

J3 A duração de um título (duralion) é uma medida de quanto tempo, na média, o detentor de um título tem que 
esperar para receber pagamentos dt: l!aixa~ obviatm.:'Ilte, um título sem cupom de maturidade igual a fi mc:ses, tem 
duração de n meses [ver em Hull (1993), pp.99-105, uma discussão mais detalhada sobre "duração" que inclui 
como devem se fazer ~'traregias de hedge baseadas Desllo! conceito l· 
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implica num processo não estacionário --a versão continua do passeio aleatório-- para {r}), a 
volatilidade cresce linearmente com o prazo de maturação. Já nos casos em que existe reversão à média 
(Vasicek, CIR e HuU&White), a volatilidade é uma função côncava do prazo de maturação. A diferença 
diz respeito à "segunda derivada", mas em ambos os casos a relação ("primeira derivada") é inequívoca: 
a volatilidade é maior quão mais longe se estiver da maturidade. A este resultado denotou-se "efeito 
duração". Nota-se que ele é oposto à "hipótese de Samuelson" (de que a volatilidade aumenta à medida 
que se aproxima da maturação dos contratos). A única exceção diz respeito aos mercados futuros de 
JUros. 

Em mercados futuros de juros. o ativo subjacente é um titulo que matura em h, onde h.;> T, sendo 
T a data de maturação do contrato futuro. No mercado futuro de Treasury-bills da American Slock 
Exchange, por exemplo, o objeto de negociação é um título sem cupom (T-hil/) cujo prazo de 
maturação é de 3 meses (a partir do vencimento do contrato futuro, ou seja (h-T) ~ N = 3 meses) e de 
valor de face igual a um milhão de dólares. Os participantes estarão, portanto, tentando "prever" qual 
será a taxa de juros de uma T-hill de 3 meses que seja negociada na data de vencimento do contrato 
futuro (T). Neste caso, o preço a termo (FJ) neste mercado seria determinado, de acordo com (4), por: 

FJ?.h = P(t,h,r)IP(t,T,r); (lI) 

Conclui-se portanto, que a teoria de pricing determina que a taxa embutida no preço forward 
do título é exatamente igual à taxa embutida na "curva do papel" (determinada pela relação entre os 
preços dos títulos no mercado à vista). Csando o lema de Ito, ter-se-à que: dFJ=FJ.uFPt+ FJqFflz~ com 
volatilidade definida a partir da expressão (6) acima determinada por: 

No caso específico do modelo de Vasicek, ter-se-á portanto: 

(12) 

O fato de o sinal de (J ser negativo significa que FJ (o ~forward) estará negativamente 
relacionado ás variações da taxa de juros de cuno prazo. 14 Deve-se então analisar a volatilidade do 
preço futuro através do módulo de ~J, que é uma funçio decrescente convexa do prazo de 
maturação do contrato a termo (T-t) e crescente côncava do prazo de maturação do titulo (h-t), que 
no caso é o ativo subjacente. 

3.3 - "Efeito Duração": Considerações Finais 

A volatilidade do l2IW de um titulo irá variar de acordo com o prazo de maturação do contrato 
sempre que a taxa de juros seguir um processo estocástico (ou seja, não determinístico). Esta 
característica --típica do mercado à vista de títulos- irá atingir qualquer mercado futuro. O prazo de 
maturação do futuro irá interferir na volatilidade do preço futuro indiretamente, através do efeito 
duração de um título de mesma maturidade. A diferença básica é que no caso de um futuro, agrega-se 
à volatilidade do título, a volatilidade instantànea do ativo de referencia (subjacente), já que no caso de 

14 Vide Buli (1993). p.276. para uma discussão sobre o sinal da volatilirladc di;: dt:rivativos. 
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futuros não existe o fenômeno pulllo par em estrito senso (o valor do titulo na maturidade será uma 
constante igual ao valor de face do título, enquanto que o do futuro será igual ao preço do ativo 
subjacente na maturidade, o que, antes de atingi-Ia, é uma variável aleatória). Sendo assim., os gráficos 
relatados na seção 3.1 acima, quando adaptados para mercados futuros, sofreriam apenas um 
deslocamento linear (com a adição de Os, constante ao longo do prazo de maturação) em suas curvas, 
mantendo-se portanto seus fonnatos gerais. 

Nota-se que não é a variação ao longo do tempo do nível de incerteza em.'olvida na previsão do 
preço do ativo subjacente na data de maturidade do contrato futuro que provoca o "efeito duração". 
Sob a medida martingal equivalente, o valor presente esperado do preço de um ativo no futuro é, na 
ausência de dividendos, determinado pelo valor daquele ativo no presente. É portanto o efeito duração 
inerente ao preço do título de mesma maturidade -- que irá "capitalizarn o preço do ativo do presente 
até o futuro -- que afeta o preço futuro: 

No caso do mercado futuro de juros, especificamente, o "efeito duração ll faz-se sentir 
duplamente, pois tanto o prazo de maturação do contrato futuro quanto o prazo de maturação do título 
(ativo subjacente) afetam a volatilidade do preço futuro. Nota-se neste caso que o caráter de reversão 
à média embutido no processo da taxa de juros de curto prazo do modelo de Vasicek faz com que a 
volatilidade do preçoforward (preço do mercado futuro de juros) aumente à medida que se aproxima 
da maturidade do contrato futuro (mantendo-se fixo o prazo de maturação do titulo, que é, no caso, o 
ativo subjacente). Isto porque o efeito do prazo de maturação do titulo de maturidade em h, se sobrepõe 
ao do título de maturidade em T, invertendo o sinal do "efeito duração", ou sej~ a relação usual entre 
a volatilidade do futuro e seu prazo de maturação (tanto no mercado à vista de títulos quanto nos 
mercados futuros onde o ativo subjacente é diferente de títulos, tem-se que a volatilidade diminui à 
medida que se aproxima da maturidade do contrato). 

Não é muito dificil de se explicar esta inversão. Considerem-se os efeitos de um "choque" no 
processo de taxa de juros de curto prazo (uma variação não esperada de r) sobre o mercado à vista de 
títulos. Quanto mais longe se estiver da maturidade do contrato, maior será o número de expectativas 
quanto às taxas de juros futuras (do momento do choque até a data de maturação do título) que terão 
que ser revistas; e, portanto, dada a volatilidade de r, maior será a volatilidade do preço. O mesmo 
ocorre com um mercado futuro diferente do de juros, já que a volatilidade do preço de um título de 
mesma maturidade do contrato se adiciona á volatilidade do ativo subjacente para determinar a 
volatilidade do futuro (tal como explicado anterionnente, as expectativas quanto as taxas de juros que 
irão vigorar do momento do choque até a data de vencimento do contrato futuro são importantes para 
se determinar como o preço do ativo subjacente será llcapitalizado· até a data de vencimento do 
contrato). Num contrato futuro de juros, as taxas que irão vigorar entre t (a data do eventual choque) 
e T (a data de vencimento do contrato futuro) perdem sua importância. O choque só será importante 
na alteração do preço futuro indiretamente, na medida em que afetar a expectativa com relação às taxas 
que irão vigorar entre T e h. IS Vejamos o caso em que não existe reversão à média, mais 
especificamente, o caso em que a tende a zero no modelo de Vasicek e que se chega assim ao modelo 
de Merton: lim",_>ooFI:::::p(h-T); 

15 É esta explicação que está por trás da matemática na simplifICação da fórmula (12) para 0f] acima, quando se 
passa de p(e .... ·:>-';-e·~'T-t1/a: para -(pla:)le-"rr·'i(1-e·"{h·t)]. 
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Tal como esperado, neste caso, o prazo de maturação do contrato futuro (T-t) não influi na volatilidade 
do preço futuro. Isto porque uma vez que se elimina a reversão à média, o prazo do contrato futuro (T
t) deixa de interferir na volatilidade das taxas futuras, que irão vigorar entre T e h. 16 

3.4 - Consequências para a análise empírica: 

Na sub-seção anterior mostrou-se que o "efeito duração" -típico de preços de títulos-- tende 
a existir em Qualquer mercado a teuno ou futuro: 17 a volatilidade do preço futuro associada a z, varia 

• ao longo do prazo de maturação do contrato. Explicou-se acima as diferenças entre mercados futuros 
de juros, outros futuros e o mercado de título à vista. O que difere o mercado futuro de juros dos 
demais é o filto de que nele apenas o futuro (posterior a data de vencimento do contrato futuro, ou seja, 
o período entre T e h) realmente importa. No mercado à vista de títulos e outros mercados futuros é 
(T -t) o prazo de maturação relevante. No que concerne à diferença entre o mercado de títulos e o de 
"OutrOS futuros", o ponto básico é que no caso de um futuro, agrega-se a volatilidade instantânea do 
ativo de referência (subjacente) à volatilidade do titulo, já que no caso de futuros não existe o fenômeno 
pull lo par estrito senso. 

lO 

o "efeito duração 11 - a tendência de a volatilidade do l2fW do título (ou futuro) variar ao longo 
do prazo de maturação do contrato (futuro)- tende a estar presente, sempre que a taxa de juros segue 
um processo estocástico, tanto no mercado à vista de títulos, quanto em qualquer mercado futuro. No 
caso do mercado à vista de títulos e de futuros diferentes do de juros, a volatilidade diminui à medida 
que se aproxima da maturidade do contrato. No caso especifico do mercado futuro de juros, tem-se que 
no caso tido como maís realista em que existe reversão à média (a positivo), a volatilidade do preço 
futuro do título aumenta à medida que se aproxima da maturidade do contrato. O caso do mercado 
futuro de juros quando não existe reversão à média é o único em que o "efeito duração" torna-se 
irrelevante. 

Há dois aspectos do "efeito duração", que se esclarecem pela análise da expressão (9) para a 
volati1idade dos útulos: op=o(t,s,r)=pB(t,s). E em todas as fórmulas explicitas para os preços dos títulos 
apresentadas na Tabela 1, B(t,s) só depende de (t-s), ou seja, de N (o prazo de maturação do contrato). 
Por isto é que no eixo horizontal dos gráficos G 1 a G3 está alocado o prazo de maturação do contrato 
(t-s). Estes gráficos representam, ao mesmo tempo, os dois aspectos do "efeito duração". Em primeiro 
lugar, a estrutura a tenno da volatilidade dos títulos propriamente dita, que indica para um determinado 
instante do tempo (I), a volatilidade dos títulos de diferentes prazos de maturação (diferentes s) --neste 
caso ter-se-ia somente alguns dos pontos da curva (em número igual ao do número de títulos de 
diferentes prazos de maturação existentes em t). Mas representam também a evolução da volatilidade 
do preço de um título ao longo do tempo (fixando-se s, ao longo de I, o prazo de maturação estar-se-á 
variando). Este último aspecto do efeito duração gera um tipo especial de heterocedasticidade nas série 

16 Em termos dos processos discretos gcralmente usados em séries temporais, tem-se qUt! a tender a zero 
signiüca que o processo da taxa de juros passa de um AR( I), portanto estacionário, para um passseio aleatório com 
tendêm;ia. DO qwd E1(r-;-)= r1 + f.l(T-t). 1\0 que diz respeito à volatilidade, portanto, (T-t) não rem importâocia 
algwna. 

1- As simplificações feitas acima --de considerar mercados a termo. e de supor que o ati\.·o subjacente não paga 
divideodos-- são DO scotido de não mascarar o resultado, que tende inclusive a ser mais forte caso elas não tivessem 
sido feitas. 
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de preço de um título (ou futuros) ao longo do seu prazo de maturação (ou ao longo do contrato) que 
em geral não é considerado nos trabalhos empíricos. 

Ou seja, existe uma heterocedasticidade cíclica em qualquer série contígua de diferença dos 
~ dos preço do "n-ésimo contrato futuro a vencer" (nota-se que Op diz respeito à yolatilidade da série, 
ou seja, ao desvio-padrão "instantâneo" da taxa de retomo -aproximada em tempo discreto para a 
diferença. de 10gs dos preços). Esta é a série que Duffie (1989), propõe no capítulo 6 para se analisar 
o comportamento estatístico das séries de futuros: organizar uma série de preços futuros por "contratos 
a vencer" ao longo do tempo. Para que se obtenham séries contíguas, a cada data de vencimento de um 
contrato transladam-se os contratos: o segundo contrato a vencer se transforma no primeiro a vencer, 
o terceiro no segundo e assim por diante. A partir de então, para que se obtenha as "condições de 
mínimos quadrados ordinários" a proposta de Duffie é a de que se tire a diferença. dos logs dos preços. 
Os incrementos ao longo dos "pontos de junção" não são incluídos nos cálculos estatísticos. Constrõem
se assim as séries "Li" - diferença. dos logs dos preços do primeiro contrato a vencer, '~2", e assim 
por diante. A heterocedasticídade para a qual chama-se aqui a atenção diz-se cíclica porque a cada data 
de vencimento dos contratos inicia-se um novo "ciclo de prazo de maturação", e, portanto, de 
volatilidade. 

Sendo assim, é incorreto considerar a série proposta por Duffie -diferença dos logs dos preço 
do n-ésimo contrato futuro a vencer- como se fosse homogênea: os dados nela contidos apresentam 
uma heterocedasticidade cíclica inerente que deve ser explicitamente incorporada à análise empírica dos 
mercados, em prol de uma maior eficiência dos estimadores. 

O formato de tal heterocedasticidade depende, tal como visto na seção 4.1 acima, dos 
parâmetros do processo seguido pela taxa de juros de curto prazo. O "efeito duração" tende a ser 
relevante apenas quando se está suficientemente próximo da maturidade (e mais relevante quanto mais 
se estiver próximo). E, será mais e por mais tempo relevante quanto maior for o desvio padrão do 
processo da taxa de juros de curto prazo (p) e menor for a velocidade de reversão à média (a). Sendo 
assim, pode-se dizer que o efeito duração será tão mais importante quanto menores forem os prazos dos 
contratos, maior a volatilidade dos juros e menor seu caráter de reversão à média. 

É justamente o caso do BrasiL mesmo após a adoção do Plano Real. Aqui os prazos, por serem 
excessivamente curtos, tornam o "efeito duração" ao longo do contrato de suma importância (efeito que 
continuará importante enquanto houver liquidez nos contratos de curtoprazo). Cometer-se-ia um grave 
erro ao considerar, por exemplo, a diferença de logs de preços diários de um contrato de trinta dias 
(como normalmente são os primeiros contratos futuros a vencer -- de juros, câmbio, etc - no Brasil; 
e, cujos prazos de maturação vão portanto de trinta dias a um dia do vencimento) como uma série 
homogênea: a volatilidade da série a por exemplo 20 dias do vencimento tende a ser bem maior do que 

a 4 dias do vencimento. 

A infuência do "efeito duração" ao longo de um contrato perde relevância em economias estáveis 
cujos prazos são bastante longos. Nos EU A, por exemplo, estuda-se, dentre outros, o mercado de T
bill'S através de dados semanais sobre os cinco primeiros contratos a vencer - de prazos de maturação 
respectivamenrnte de 90, 180, 270, 360 e 450 dias (vide Apêndice 6A de Duffie: "Emmple T-BiII 
Data"). Sendo assim, o "ciclo de prazo de maturação" vai de aproximadamente, treze a uma semana do 
vencimento para o primeiro contrato a vencer, de vinte e sete a treze semanas para o segundo, ... , e de 
sessenta e quatro a cinquenta e uma semanas do vencimento para a série quinto contrato a vencer. Faz 
algum sentido, portanto, a existência de heterocedasticidade cíclica apenas entre os dados do primeiro 
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contrato a vencer~ já dentre os dados do segundo contrato, se há reversão à média, ela tende a 
desaparecer, ao longo do quinto contrato a vencer então, nem sombra há do "efeito duração". Naquela 
economia negociam-se, inclusive, títulos do governo de 30 anos de maturidade. 18 

Não temos conhecimento de outro trabalho na literatura que tenha chamado a atenção para a 
presença desta característica denotada aqui por heterocedasticidade cíclica, derivada do "efeito 
duração", apesar de se ter conhecimento de tal efeito. Isto porque a literatura estuda quase que 
exclusivamente as séries de economias estáveis, onde os prazos em geral são bastante longos (existe 
liquidez na negociação dos contratos justamente quando estão na parte estável da curva retratada no 
gráfico G2 relatado na seção 3.1 acima). Este efeito, toma-se, entretanto, particularmente importante 
em economias de alta inflação, onde os prazos são excessivamente curtos e existe grande instabilidade 
(oota-se que a presença de p maiores é mais um fator para tomar o efeito mais relevante~ mas, mesmo 
para um mesmo processo, o efeito pode ser relevante para prazos curto e não para longos). Não é 
portanto apropriada a adaptação direta da abordagem estatistica descrita acima -proposta por exemplo 
por Duffie (1989) e que é generalizadamente usada em trabalhos empíricos- para os mercados futuros 
brasileiros, devido a presença da tal heterocedasticidade cíclica (ao longo do prazo de maturação) nas 
séries em questão. Na busca por estimadores mais eficientes, deve-se incorporar explicitamente tal 
caracteristica (heterocedasticidade cíclica) em qualquer trabalho empírico sobre os mercados futuros 
brasileiros e de outras economias instáveis. 

4. O mercado futuro de DI 

Nesta seção faz-se uma aplicação dos resultados teóricos e suas consequências empíricas 
derivados ao longo deste artigo para o mercado futuro de DI. O objetivo é determinar uma fónnula de 
apreçamento para o PU do mercado futuro de DI. Cabe, em primeiro lugar, uma breve explicação sobre 
o funcionamento do mercado futuro de DI. 

O objeto de negociação deste mercado é a taxa de juros efetiva dos OIs, definida pela 
acwnulação das taxas médias diárias de DI de um dia (CETIP) entre o dia de operação (inclusive) e o 
último dia de negociação - o dia útil anterior à data de vencimento do contrato (também inclusive). A 
cotação é dada pelo preço unitário (PU) - definido como R$ 100.000, descontado pela taxa de juros 
descrita acima. Os contratos futuros de DI vencem em todo primeiro dia útil do mês. 

Determinação do Valor do PU: 

Nas três sub-seções que se seguem apresentam-se três abordagens alternativas para a de 
determinação do preço (PU) do DI-futuro, em função do processo seguido pela taxa de juros de curto 
prazo. As três abordagens têm em comum, um único objetivo -explicado na quarta sub-seção: mostrar 
que do ponto de vista de apreçamento de ativos, o mercado futuro de DI se assemelha mais a um 

18 A rele\'âocia do efeito duração quando se analisa à evolução do preço de um determinado título ao longo do 
tanpo reduz-se no caso de se estar muito longe da maturidade por duas razões: Wl primeiro lugar por causa da 
coocavidade da função no caso de existir n:vI.'Tsào à média,: e, em segundo por uma questão de proporcionalidade -
mesmo que nAo exista reversão (ou seja, (l==Q; caso em que op é uma função linear do prazo de maturação), a 
in1lui:ncia relativa de se passar um "intcrvalo de h:mpo" (ou ~a, um dia por eXWlplo no caso de a frequência dos 
dados ser diária) é muito menor quando se está a vários "inten'alos de tempo" (dias) da maturidade do que quando 
se está próximo a ela (o efeito da volatilid.ade diminuir de 100 para 99 é em k:n:nos propon:iooais muito menor do 
que dt: 3 para 2, por exemplo). 
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mercado à vista de títulos do que efetivamente futuro. 

4.1 - O mercado a termo de DI: 

Supondo que o mercado fosse a tenno ao invés de futuro, na data de vencimento do c{)ntrato 
o comprador de uma unidade do DI-futuro receberia/pagaria a diferença entre os R$ 100.000 
(considerados, genericamente, como 100 unidades monetárias, doravante) e o valor do PI; 
multiplicado pela tua acumulada do dia da negociação até o vencimento. 

Em tennos do arsenal desenvolvido na seção 2 acima, o PU de um mercado (a termo) de DI 
pode ser considerado um processo de Ito, de preço zero (nada tem-se que pagar na data de negociação 
do contrato) e com um único fluxo de dividendos em s: 

Ds = PUI * exp <ftrudu) - 100; 
DI = O,Yt<s. 

E, então, em termos da fórmula básica de apreçamento de ativos (I): 

(14) 

Fórmula idêntica, portanto a de um título de desconto de maturação em s (vide equação (2». 

4.2 - Arbitragem com o mercado de títulos pré-fixados: 

Uma forma alternativa de derivação do valor do PC no mercado futuro de DI seria através de 
um argumento de "ausência de arbitragem" relativamente ao mercado de títulos pré-fixados (CDBs). 
Considere a seguinte estratégia conjunta no instante t: i) tomar no mercado de títulos pré-fixados uma 
quantia (Pf) tal que exija um pagamento de 100 no primeiro dia útil do mês seguinte (s) e, ii) aplicá-Ia 
diariamente no mercado à vista de DI (até s); iii) comprar DI-futuro. Numa análise em tempo discreto, 
mas abstraindo-se ainda dos ajustes diários, o fluxo de caixa desta operação seria (defina-se: Iv-l=1ts=t

So 

1~~ ~=(}4-'fJ): . 

operação t s 

i) Pf -100 
ü) -Pf Pf*It,s_1 
li) O IOO-PU*It.""l 

--------------------------------------
saJdo: o (Pf-PU)*I"s_l 

O argumento de arbitragem faria com que PU = Pt;,. (mercado CDB). O P\s é exatamente o 
preço de um título sem cupom (discount-hond) que paga 100 em s -- ou seja.. cujo processo de 
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dividendo acumulado é caracterizado por dD.= I 00 e dOu =O para qualquer u entre t e s; e, que portanto, 
segundo a fórmula ( I), teria o seguinte preço: 

( 15) 

4.3 - A adaptação da abordagem de Vasicek para o DI-futuro 

Há, entretanto, três problemas com a utilização deste argumento de arbitragem. O primeiro é 
que, na prática, os CDBs são emitidos sempre com um prazo superior a 30 dias; e, não existe liquidez 
no mercado secundário de CDBs. Isto faz com que o argumento de não-arbitragem só seja legítimo para 
a valoração de PUs que estejam a mais de 30 dias do vencimento. 19 Os dois outros problemas dizem 
respeito não apenas ao argumento acima, mas também à primeira forma utilizada para derivar o valor 
do PC (seção 4.1): i) não se explicita como calcular a medida martingal equivalente Q; e, ii) há no 
mercado futuro de DI os ajustes diários, que o faz diferente de um mercado a termo. Para superar estes 
três problemas, estabelece-se a seguir uma terceira abordagem para o cálculo do valor do PU, através 
de um argumento de arbitragem à la Vasicek (1979), usando dois contratos futuros (de diferentes 
prazos de maturação) de O I. 

Em primeiro lugar, vejamos como se dão, exatamente, na prática, os ajustes diãrios. Seja PAt .... +1 

o preço de ajuste do dia anterior a (t+i+l), ou seja, o preço de fechamento de (t+i); Tem-se que o 
preço corrigido, de abertura em (1-i-l) é dado por PCt+i •• =PA.-<i+1 *I..+i' Tem-se então que o fluxo de 
caixa do comprador de um contrato de DI (supondo uma base unitária) que seja mantido em carteira 
até o vencimento seria: 

data valor ganho 

t .... l (P~-I - PUJ 
1+2 (pAt-2 - P~+I *IJ 
1+3 (P~-3 - P~-+2*I'+I) 

I-I (PAT_I - PAT_2*IT_3) 

I (P AT - PAT_1 *IT_2) 

I+I (100 - PAT*IT_I) 

A característica institucional que no caso dos mercados futuros torna-se central à análise é o 
ajuste diário (resettlement) - o processo que gera pagamentos diários entre os negociadores do contrato 
baseados na variação do preço futuro. A terminologia "preço futuro" é de certa forma inapropriada dado 
que o preço futuro não é o preço do contrato (tal como no caso do mercado a termo, o preço efetivo 
do contrato é zero), mas sim o "processo de dividendos acumulados" associado ao contrato. Uma forma 

'" l\a verdade. o mercado brasileiro é blb1aote arbitrado DO que diz reSJk!ito a ~1es dois ativos - CDBs.: DI
futuro -- e exi:o."tem formas alternativas de hedge quando os prazos de vencimento são não coincidentes (vide artigos 
DOS Bok.1.ins da BM&F citados). 
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mais intuitiva de dize-lo é que o valor do contrato não existe tal c{)mo um estoque, nos mercados 
futuros só os fluxos interessam. 

Vejamos então a adaptação do modelo de Vasicek ao mercado futuro de DI. A adaptação não 
é direta pois o objetivo de Vasicek era determinar os preços à vista de títulos e não modelar o mercado 
futuro de juros . 

Seja PU(t,s) o preço unitário em t do contrato futuro de Dl maturando em s e façam-se as 
seguintes hipóteses: 

(A I ) A taxa de juros (r) segue um processo de Markov continuo de um úniro fator: 

dr = Qr,t)dt + p(r,t)dz, (16) 

onde z(t) é um proceso de Wiener com variância incremental dt, e as funções ftr,t) e p2(r,t) são, 
respectivamente, o drift e a variância instantâneos do processo r(t). 

(A2) PU(t,s) - depende apenas da taxa ~po' ao longo de sua maturação. 

(AJ) O mercado é eficiente, ou seja, não existem custos de transação, a informação está disponível para 
todos os investidores simultaneamente e todo investidor age racionalmente (prefere mais a menos e usa 
toda a informação disponível). Isto implica que os investidores têm expectativas homogêneas e que não 
existe possibilidade de arbitragem. 

As duas primeiras hipóteses implicam que o valor da taxa Spol é a única variável de estado para 
toda a estrutura a tenno: expectativas formadas com o conhecimento de todas as taxas passadas e 
presentes, de todas as maturidades, são equivalentes às expectativas rondicionadas a somente o valor 
corrente da taxa de juros - passaremos então a denominar portanto PU(t,s) por P(t,s,r(t)). Pelo lema de 
lto tem-se portanto que: 

dP=PJl(t~s,r)dt - Po(t,s,r~ com 
~(t,s,r)=[2P/dt+fdP/dr+O.5p2<fP/ar]/P; 
o(t,s,r)=-(pàP/àr)lP; 

(17) 

Considere agora a seguinte estratégia: vender wl contratos de DI futuro do primeiro rontrato 
a vencer e comprar w2 do segundo contrato a vencer. 20 Do fluxo de caixa apresentado acima, percebe
se que a versão continua do processo de dividendo acumulado do portfólio construído é dada pOr: 21 

dW=[-wl(dPl-rPldt) + w2(dP2-rP2dt)], 

20 9=(-wl.w2) é uma estratégia de negociação, ou seja. um processo adaptado que especifICa em cada estado da 
oatureza w e tempo l o número 9t(w) de unidades de cada um dos coorratos a se retcr -para uma defmiçio formal 
detalhada, \<er Duflie (1992), pp.78-81 I: apêodicc C. Para uma djscussão do cooceito de "dj"idendo acumulado" 
mencionado a seguir. ver ibid, pp.l06-8. 

21 PA..2 - P~ll = PA..2 - PA,+I - P~lr,; cuja aproximação contínua seria: dPA,+1 - P8,_I*r,dt; 
o qUI:, sob a llO\<'a oomeoclatura geraria: dP, - rP,dt. 
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onde r=1-1, PI=P(t,sl,r) é o PU do primeiro contrato a vencer e P2=P(t,s2,r) é o PU do segundo 
contrato a vencer~ dPi é dado pela fórmula (2) para i=I,2. 

E possível tomar o portfólio instantaneamente sem risco fazendo K'2-K'/(plaJ)/(a2P2). Com esta' 
relação e alguma álgebra chega-se ao seguinte processo de dividendo acumulado para o portfólio: 

dW=wl PI [(o1/o2)(~2-r)-{fJ l-r)]dt. 

Como no caso do DI-futuro não se paga nada no momento da negociação o preço é na verdade zero~ 
e, dw -- o processo de dividendos gerado -- tem que ser necessariamente zero, já que não existe 
qualquer risco inerente à transação. A condição necessária e suficiente para isto é: (~2-r)la2=(1l1-r)/ol. 
Relação que tem que valer, em t, para qualquer contrato; donde se conclui que: ' 

q(t,r)=(Il(~s,r)-r)/o(~s,r), (18) 

sendo q(t,r) o preço de mercado para o risco associado ao Dl futuro, que independe portanto de s (a 
maturidade do contrato). ~ 

Substituindo as expressões derivadas em (17) para ~ e a em (18), gera-se a seguinte equação 
diferencial parcial: 

(I 9) 

Esta equação é idêntica à "equação da estrutura a termo" de Vasicek, a equação básica derivada 
pelo autor para determinar os preços de discounl bonds num mercado caracterizado pelas hipóteses AI, 
A2, e A3; e, que se provou valer também, sob estas mesmas hipóteses, para o PU do mercado de DI 
futuro. Ela é uma equação diferencial parcial que adicionada à condição de fronteira -- P(s,s,r)=IOO, 
determina P(t,s,r) uma vez que se caracteriza o processo da taxa de juros de curto prazo r(t) e que se 
especifica o preço de mercado do risco q(t,r). A solução pode ser representada sob a forma integral em 
termos do processo estocástico seguido por r(t), o ativo subjacente: 

Esta é a fórmula válida sob o espaço de probabilidades originai (P); ela é absolutamente análogas 
às fórmulas (14) e (15), válidas sob a medida martingal equivalente, Q (nota-se que a diferença resume
se à presença de q - o preço de mercado do risco associado à taxa de juros -- nos segundo e terceiro 
elementos da chave da fórmula (20) acima). Tal como discutido na seção 4.3, dependendo da hipótese 
que se fizer para o processo seguido pela taxa de juros de curto prazo, poder-se-á ou nào obter 
diferentes fórmulas fechadas para o preço unitário do contrato de DI. No caso da abordagem à la 
Vasicek ter-se-á que fazer uma hipótese também acerca do mpr. Aquele autor (1979) fez as hipóteses 
específicas de um preço de mercado do risco constante (q(t,r)=q) e de um processo de Ornstein
Uhlenbeck para a taxa de juros de curto prazo (no espaço de probabilidade original: dr=a(b-r)dt+ adz) 
para derivar a fórmula explícita para os preços dos títulos: 

:: Na verdade. q represo::ota o preço de mercado do risco da própria taxa de juros e não do contrato de DI: q 
~:nde de r e L mas não da natureza do ativo derivativo (vale para gualguer derivati\'o dependente ~ da taxa 
de juros). Mas, como os pr;;.yos dos titulos (no caso os PCs) estão negativamente relacionados à taxa de juros, tem
se que o preço de mercado do risco da ta.xa de juros, qUt: é negativo, é dado por qr=-q (\er Hull (1993), pp 275-7). 
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P(t,s,r) = A(t,S)e-Blt.s'; sendo: 
B(t,s) = (l-e-a<·-I)}/a; (21) 

A(t,s)= exp{(B(t,s)-s+t)(b+(qo)/a-a2/2a2) - 028(t,s)2/4al 

Ou seja, P(t,s,r) é representado pelo processo de Ito dP=PJl(t.s,r)dt - Po(t,s,r)dz. com 

Jl(t,s,r)=r{tr+-aq( J -e-a(I-tl)/a=r(t )+aqB(t,s) 
a(t,s,r)=o( l-e-aCA-1l)/a=aB(t,s); 

Comparemos a equação (21) derivada acima para o PU através da abordagem de Vasicek --que 
parte do processo seguido pela taxa de juros de curto prazo sob o espaço de probabilidade original P __ 
com a fórmula (9) apresentada na seção 3, quando se parte da medida martingal equivalente Q : 

P(t,s,r) = A(t,s)e-B(t,·,; 
B(t,s) = (l-e-a(A-tl)/a; 

A(t,s)= expf(B(t,s)-s+t)(y-p2/2a2
) - p~(t,s)2/4a}; 

dP=PJ.l(t,s,r)dt - Pa(t,s,r)dz, com: 
Jl(t,s,r)=r(t); 
a(t,s,r)=p( l-e-a(s-(l)/a=pB(t,s); 

(9) 

Pode-se notar que a fórmula (9) acima difere da encontrada por Vasicek (21), principalmente por nào 
incluir q, o preço de mercado do risco. Não é difícil de se estabelecer a relação entre elas; o que é, 
inclusive, bastante ilustrador para a compreensão do método de "avaliação neutra ao risco": tal como 
esperado, a taxa de drift do preço do título sob a medida martingal equivalente é dado por r, enquanto 
que sob P acrescenta-se sobre r o tenno qa(t,s,r); e, a taxa de difusão é a mesma em ambos os casos. 
O preço do título torna-se exatamente igual se propiciarmos a transição de um espaço de probabilide 
para o outro somando-se qp ao coeficiente de drift de r; com isto estabelecem-se as seguintes relações: 
a=a, b=y+'lro/a, o=p. 

4.4 - Conclusão 

A grande constatação desta seção é que a fónnula para os preços do mercado futuro de DI 
(PUs) é exatamente igual a dos preços de títulos sem cupom; conclusão esta que pode ser retirada de 
qualquer uma das subseções acima. Senão vejamos: o preço do DI a termo calculado na seção 4.1 
(fórmula (14» - é exatamente igual ao preço de um título de desconto determinado pelo mesmo arsenal 
- fórmula (2); o argumento de ausência de arbitragem usado na seção 4.2 leva exatamente à conclusão 
de que o PU é igual ao preço de um título pré-fixado de mesma maturidade; mas, a comparação mais 
ilustradora é a derivada do modelo de Vasicek. 

Vasicek chega exatamente à mesma equação (18) para o preço de mercado do risco associado 
à taxa de juros; só que por caminhos diferentes. Ao invés de usar o conceito de "processo de dividendo 
acumulado", ele usa o conceito de "equação de acumulação do valor do ponfóliO". 23 Quando se 

n Na \·erdade o procedimento é c:xatamentt: o me.-mo, uma vt:z que ambos os ~"Ollceitos fazem parte de um outro 
cooceito mais amplo: o de "ganhos acumulados". O processo de ganhos acumulados oonstitui-sc;: da soma da 
valorização do portfólio com os dividendos acumulados. No caso do DI futuro, a valorização do portfóho ~ nula. 
pois o preço verdadt:iro é zero, só t:xistindo dividendos acumulados. Ocorre o oposto no caso <k títulos, que não 
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consegue uma relação entre as quantidades a serem retidas dos dois títulos que "elimina a incerteza" (o 
elemento dz) desta equação de acumulação, tem-se que o portfólio composto por tais quantidades dos 
dois títulos é instantaneamente sem risco, e, portanto, deve ser remunerado à taxa de curto prazo, r 
(lembre-se que no caso do mercado à vista de títulos existe um valor a ser pago na data de negociação 
inicia1)~ de outra fonna haveria uma oportunidade de arbitragem. Esta "condição de não arbitragem" é 
dada por:f(0/p2-02p/)/(01-o2)j-r. Comparemo-na com a "condição de nào arbitragem" derivada 
aqui: f( 0/'-02) *(p2-r)-(p l-r) I ~O. A diferença bàsica é que nesta última, r, ao invés de entrar do lado 
direito da equação, é subtraído de cada um dos coeficientes de drift no lado esquerdo da equação. O 
"efeito líquido" é nulo: a acumulação diária que se faz dos juros sobre o PU para o càlculo do ajuste 
compensa o fato de não haver pagamento inicial no contrato, gerando exatamente a mesma equação 
para o preço de mercado do risco associado à taxa de juros, que é a equação básica do modelo (de onde 
se pane para a determinação dos preços dos titulos ou PUs). 

Assim estabelece-se a principal conclusào da seção: do ponto de vista de apreçamento de 
ativos9 o mercado futuro de DI funciona exatamente como um mercado à vista de títulos de 
desconto. 

Uma vez constatado que os preç.os do mercado futuro de DI (PUs) são exatamente iguais a 
preços de títulos sem cupom, tem-se que todas as características do mercado à vista de títylos 
anterionnente citadas estendem-se ao mercado futuro de juros brasileiro (Dl futuro). Em particular, 
tem-se que a volarilidade do PU tende a diminuir ao longo da maturação do contrato (ou seja, a 
volarilidade é maior quanto maior for o prazo de maturação do contrato) devido ao "efeito duraçãoll. 

Se houver reversào à média no processo da taxa de juros de curto prazo brasileira (CO I Cetip) , 
tem-se que: i) a volatilidade do PU seria uma função côncava crescente do prazo de maturação~ ii) a 
volatilidade da taxa mensal de juros do primeiro contrato a vencer seria maior do que a do segundo, que 
seria maior do que a do terceiro, e assim por diante. Já a adaptação do conceito de taxaforward para 
o DI-futuro nào é tão direta --dado que o mercado "futuro" se assemelha mais com o mercado à vista 
de títulos: seria necessário o conceito de "taxa fechada" (dada pela curva do papel). Com isto ter-se-ia 
que iii) a taxa fechada (forward) do primeiro mês seguinte ao da negociação (determinada por 
PU l1PU2) seria mais volátil do que a do segundo mês seguinte (determinado por PU2/PU3)~ e assim 
por diante. 

Testes empíricas destes resultados para o penodo pré-Plano Real foram realizados numa versão 
ampliada deste artigo (ver La Rocque (1996b». Todos os resultados foram contra a existência de um 
processo de reversão à média de Ornstein-L'hlenbeck para os juros. Na verdade, compatibilizaram-se 
com uma especificação de Omstein-lJhJenbeck para {r}, mas com um a negativo (o caso "anômalo" de 
IId.ispersào da média-, que gera uma função convexa crescente da volatilidade dos PUs com relação aos 
prazos de maturação). Este não é um resultado tão surpreendente quanto pode parecer à primeira vista, 
já que tratavam-se là de taxas de juros nominais, num período de inflação alta e extremamente instável. 
Testes preliminares para o período mais recente indicam que também não há indícios de reversão à 
média na série de taxas de juros nominais do período pós-Real. Este resultado não deixa de ser 
consistente com a literatura internacional: as séries temporais de taxa de juros comportam-se 
frequentemente como processos não estacionários em períodos curtos de tempo, embora sejam 
estacionários a longo prazo (vide Ait-Sahalia (1995». 

pagam dni.c:k:ndos até a maturação. 
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5. Conclusão: 

Neste artigo estudou-se, do ponto de vista da teoria de apreçamento de ativos, os mercados de 
títulos e futuros. A ênfase foi sobre a volatilidade destes mercados~ e, o objetivo maior era mostrar algo 
pouco ressaltado na literatura: que a volatilidade nos mercados futuros depende do prazo de maturação 
do contrato em questão. Na ausência de arbitragem é a estrutura a termo da volatilidade dos títulos que 
determina a estrutura a termo da volatilidade dos preços futuros que sejam ativos redundantes. Sendo 
assim, esta estrutura irá depender crucialmente dos parâmetros do processo da taxa de juros de curto 
prazo, principalmente daquele que mede a velocidade de reversão à média. 

A volatilidade dos títulos e dos contratos futuros em geral serão uma função crescente do prazo 
de maturação do contrato. Esta função será côncava na presença de reversão à média, linear se esta não 
existir, e convexa no caso anômafo em que há "disparidade da média" (ou seja, no caso em que o 
coeficiente que mede a velocidadade de reversão é negativo). Uma exceção com relação a estes 
resuhados genéricos é o mercado futuro de juros, em que a função será convexa~ e, decrescente no caso 
de reversão, crescente no de "disparidade", constante quando a velocidade de reversão é nula. 

o efeito que está por trás destes resultados foi denominado "efeito duração": quanto mais longe 
se estiver da maturidade, maior será o número de taxas futuras de juros que terão que ser revistas para 
efeito de formação de expectativas a partir de um choque inesperado. 24 A forma pela qual se dá a 
revisão de expectativas irá depender dos parâmetros do processo da taxa de juros de curto prazo. Há 
dois aspectos do efeito duração que devem ser enfatizados: o primeiro diz respeito à estrutura a termo 
da volatilidade dos futuros propriamente dita (ou seja, para um dado instante do tempo, à relação entre 
as volatilidades dos preços futuros de contratos de diferentes prazos de maturação e os respectivos 
prazos); o segundo conceme à evolução dos preços futuros de um contrato específico ao longo do 
tempo (ou seja, seu preço no mercado secundário ao longo do prazo de maturação do contrato). Este 
aspecto gera uma "heterocedasticidade cíclica" inerente às séries de preços futuros com que em geral 
se trabalha na prática (propostas por exemplo por Duffie (1989». Sendo assim, para uma maior 
eficiência estatística, deve-se incorporar tal característica explicitamente à análise. Mostrou-se contudo 
que ela será tão mais importante quanto menores forem os prazos de maturação dos contratos e a 
velocidade de reversão à média da taxa de juros e maior for sua volatilidade. Exatamente o que ocorre 
em economias instáveis. Já nas economias estáveis cujos contratos são bem longos, tal característica 
perde relevância. Uma vez que a literatura, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico, concentra
se nestas economias, está explicada a falta de ênfase sobre este segundo aspecto. 

Numa aplicação para o Brasil, estudou-se minuciosamente o mercado futuro de DI, 
precificando-se o PU de três formas alternativas. Todas elas levam à urna única conclusão: o mercado 
futuro de Dl assemelha-se muito mais a um mercado à vista de títulos do que propriamente futuro. A 
partir de então analisaram-se as implicações empíricas desta constatação no que diz respeito à estrutura 
a tenno da volatilidade no mercado futuro de DI. 

· .4 O preço futuro é, sob a medidB martingaJ equivalente, igual ao valor esperado para o ativo subjacente do 
contrato futuro na data dB maturidade. E, o valor esperado para esta data futura pode ser decomposto de trás para 
frente em variações periódicas (por ext:mplo diárias) até o presente. Ocorre que, sob a medidB martingal 
equivalente, todos os ativos tem valorização espt:radB igual 11 t8.'\a de juros. Deste argumento é que surge a idéia de 
que o que tem que ser revisto são as taxas futuras de juros, ao invés das variações diárias do prey'O do ativo 

subjalXllte. 
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I TABELA 1: ){t,s,r} = A{t,s}e°B(t,,)r I 

modrlo j)rocesso de r A(t,s} B(t,s) 

Merton dr 'adt -+ adz exp{-a(s-tY/2 + (J2(S-t)3/6} (s-t) 

Vasicek dr-a(y-r)dt+pdz exp{(B(t,s)-s+t)(y-p2/2a2) - p2B(t,s)2/4a} ( l_eoC\Sol»/a 

CIRl dr=a(y-r)dt+pr1
/
2dz {2Àe(l-~,,)(.ol}'2 /l (À + a)( e)-(aol)_l)+ 2À ]} 2"ylp2 2( eÀ(lol).l )1tÀ +a)( e)-CI-I)-1l+2À 1 

Ho e Lee dr- 8(t)dt + adz [P(O,s)IP(O,D]exp {-(s-t)dlnP(O,t)/dt - a2t{s-ti/2 (s-t) 

Hull e White dr= (9(t)-ar)dt + (Jdz lP(O,~/P(O,t)]expl-B(t,s)dlnP(OJlldt - (J2(eOU_eoal)2(e2al_l )/4a3} (l_e°a(so 

1 - À "" (a2+2p2)J2 
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