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RESUMO 

Este trabalho visa comparar, estatisticamente, o desempenho de duas 

estratégias de imunização de carteiras de renda fixa, que são recalibradas 

periodicamente. A primeira estratégia, duração, considera alterações no nível 

da estrutura a termo da taxa de juros brasileira, enquanto a abordagem 

alternativa tem como objetivo imunizar o portfólio contra oscilações em nível, 

inclinação e curvatura. Primeiro, estimamos a curva de juros a partir do modelo 

polinomial de Nelson & Siegel (1987) e Diebold & Li (2006). Segundo, 

imunizamos a carteira de renda fixa adotando o conceito de construção de 

hedge de Litterman & Scheinkman (1991), porém assumindo que as taxas de 

juros não são observadas. O portfólio imunizado pela estratégia alternativa 

apresenta empiricamente um desempenho estatisticamente superior ao 

procedimento de duração. Mostramos também que a frequência ótima de 

recalibragem é mensal na análise empírica. 

 

Palavras-chave: curvatura, duração, estrutura a termo da taxa de juros, 

inclinação, imunização, nível, renda fixa. 
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ABSTRACT 

This paper aims to statistically compare the performance of two hedging 

strategies for Brazilian fixed income portfolios, with discrete rebalancing. The 

first hedging strategy matches duration, and hence it considers only small 

parallel changes in the yield curve. The alternative methodology ponders level, 

curvature and convexity shifts through a factor model. We first estimate the 

yield curve using the polynomial model of Nelson & Siegel (1987) and Diebold & 

Li (2006) and then immunize the fixed income portfolio using Litterman & 

Scheinkman’s (1991) hedging procedure. The alternative strategy for portfolio 

immunization outperforms duration matching in the empirical exercise we 

contemplate. Additionally, we show that rebalancing the hedging portfolio every 

month is more efficient than at other frequencies. 

 

Keywords: curvature, fixed income, hedging, immunization, level, slope, yield 

curve. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho examina o desempenho de estratégias de imunização para 

carteiras de renda fixa considerando oscilações de nível, inclinação e curvatura 

da estrutura a termo das taxas de juros. Em particular, investiga-se a escolha 

da quantidade ótima do instrumento de hedge, a frequência mais adequada 

para a recalibragem da carteira e compara estatisticamente o desempenho 

desta estratégia de imunização proposta com a metodologia tradicional de 

duração. 

O tema é relevante, pois grande parte do mercado brasileiro de renda fixa 

realiza a imunização de carteiras via duração, considerando somente 

oscilações de nível. O objetivo deste trabalho é avaliar a metodologia de hedge 

apresentada por Martellini et al. (2004) baseada no modelo de três fatores de 

Nelson & Siegel (1987, NS daqui em diante). 

NS desenvolvem um modelo paramétrico parcimonioso que replica os 

formatos da curva de juros e decompondo-os em movimentos de curto, médio 

e longo prazo. Diebold & Li (2006, DL daqui em diante) reescrevem a 

aproximação polinomial de NS de forma a reinterpretar estes movimentos como 

de nível, inclinação e curvatura da curva de juros. 

A oscilação da curva de juros traz consigo mudanças nos preços dos 

instrumentos de renda fixa, gerando perdas e ganhos inesperados. Desta 

forma, os gestores devem imunizar suas carteiras de renda fixa para proteger o 

valor do portfólio. Fisher & Weil (1971) propõem a métrica de duração para 

imunizar a carteira de renda fixa de oscilações paralelas da curva de juros. 

Litterman & Scheinkman (1991) realizam imunização da carteira de renda fixa 

contra oscilações em seus principais fatores. Martellini et al. (2004) seguem o 

mesmo caminho, porém explicitando a imunização contra mudanças no nível, 

inclinação e curvatura da curva de juros modelada por DL. Almeida & Lund 

(2014) desenvolvem um modelo de quatro fatores para a curva de juros 

brasileira extraída de títulos da dívida pública indexada à inflação e realizam a 

imunização da carteira de renda fixa à la Martellini et al. (2004). 
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Este trabalho constrói a curva livre de risco para títulos pré-fixados 

utilizando a metodologia paramétrica de NS entre 02/01/2008 a 01/04/2014.  

Diferentemente da literatura, este trabalho realiza a imunização de uma 

carteira brasileira de renda fixa pré-fixada apreçada por uma curva de juros 

decomposta em seus três principais fatores, compara estatisticamente a 

eficácia de cada estratégia e define e frequência mais adequada para a 

recalibragem. 

Os resultados mostram que a recalibragem ótima é na frequência mensal. 

Além disso, as carteiras imunizadas utilizando o modelo que considera as 

oscilações em nível, inclinação e curvatura apresentam um desempenho 

estatisticamente superior se comparadas com o hedge realizado com duração. 

A imunização com melhor desempenho exibe uma média de resultados (perdas 

e ganhos) próxima de zero, com baixa volatilidade. No mais, a carteira de 

hedge tem alto poder explicativo, anulando com virtual perfeição o retorno da 

carteira original. 

O restante deste trabalho organiza-se da seguinte forma. A seção 2 faz 

uma breve revisão bibliográfica da literatura. A seção 3 especifica os aspectos 

teóricos utilizados neste trabalho. A seção 4 descreve a base de dados. A 

seção 5 apresenta a metodologia empregada para a construção da curva de 

juros e para a estruturação da carteira imunizada, mostra também o método 

usado para definir a periodicidade adequada para realizar a recalibragem e 

exibe as métricas estatísticas para comparação de desempenho dos hedges. A 

seção 5 discute os resultados das carteiras imunizadas, enquanto que a seção 

6 oferece alguns comentários finais. 
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2. REVISÃO BILIOGRÁFICA 

A estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) é descrita como a relação entre 

a taxa de juros e a respectiva maturidade para determinada data base. Com 

um procedimento de interpolação, é possível definir a taxa de desconto para 

qualquer vencimento. Martelinni et al. (2004) listam cinco fatos estilizados 

referentes à curva de juros. Primeiro, as taxas de juros nominais são sempre 

positivas, mas o mesmo não necessariamente vale para as taxas reais. 

Segundo, as taxas de juros geralmente oscilam em torno da média e, portanto, 

modelos de taxas de juros possuem componente de reversão à média. 

Terceiro, as mudanças na estrutura não acontecem apenas de forma paralela. 

Entre os movimentos não paralelos, destacam-se as mudanças de inclinação e 

curvatura. Quarto, a volatilidade das taxas de curto prazo é maior que a 

volatilidade das taxas de longo prazo. Quinto, três componentes principais 

explicam mais de 95% das mudanças na estrutura a termo. 

A literatura divide os modelos de estrutura a termo da taxa de juros em três 

principais classes: modelos de equilíbrio, não arbitragem e modelos 

estatísticos. Vasicek (1977) e Cox, Ingersoll & Ross (1985) desenvolveram os 

principais modelos de equilíbrio que especificam um processo estocástico que 

governa a dinâmica dos juros. Os modelos de não arbitragem de Ho & Lee 

(1986) e Hull & White (1990) focam no ajuste da curva de juros em um dado 

ponto no tempo, impondo ausência de arbitragem e a principal implicação é a 

consistência entre as taxas de juros para as diferentes maturidades. Por último, 

os modelos estatísticos assumem uma forma funcional paramétrica para 

estrutura a termo da taxa de juros, sem impor necessariamente ausência de 

arbitragem. 

Dentro da classe dos modelos estatísticos, o trabalho de NS apresenta um 

modelo paramétrico parcimonioso com capacidade de reproduzir os diferentes 

formatos da estrutura a termo. NS decompõem a curva em componentes de 

curto, médio e longo prazo. DL reescrevem o modelo de NS reinterpretando os 

fatores como componentes de nível, inclinação e curvatura. Svensson (1994) 

inclui um segundo fator de curvatura para proporcionar um melhor ajuste. Estes 
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modelos reforçam a intuição a respeito da dinâmica da curva de juros proposta 

por Litterman & Scheinkman (1991).  

Na literatura brasileira, Almeida et al. (2007) modelam a curva de juros livre 

de risco pré-fixada utilizando o modelo de quatro fatores (nível, inclinação e 

dois fatores de curvatura) de Svensson (1994). Eles verificam que o fator 

adicional de curvatura é importante para um melhor ajuste dos movimentos de 

curva observados no Brasil. Caldeira et al. (2010) estimam o modelo dinâmico 

de NS para a ETTJ pré-fixada brasileira, porém adicionando um componente 

de volatilidade estocástica nos fatores de nível, inclinação e curvatura.  

DL também propõem a previsão da curva de juros dos Estados Unidos a 

partir de um modelo dinâmico para os fatores latentes de nível, inclinação e 

curvatura. Em particular, utilizam um modelo autoregressivo de primeira ordem 

para cada fator, pois apresenta melhor previsão que um passeio aleatório e 

que um modelo autoregressivo vetorial de primeira ordem. O trabalho conclui 

que a previsão para um mês a frente segue um passeio aleatório, enquanto 

previsões mais longas (1 ano) podem ser modeladas através de um AR(1). 

Ribeiro (2010) e Almeida et al. (2007) adotam a ideia de previsão para 

curva de juros para a ETTJ brasileira. Ribeiro (2010) representa a dinâmica dos 

fatores através de um VAR(1), além de atribuir uma estrutura para a variância 

condicional. Almeida et al.(2007) mostram que o segundo componente de 

curvatura desenvolvido por Svensson (1994) gera ganho significativo na 

previsão da curva de juros. 

2.1. IMUNIZAÇÃO 

A estrutura a termo é usada para apreçar os fluxos de caixas futuros. 

Porém, o movimento desta altera o preço gerando incerteza em relação ao 

resultado financeiro. Neste cenário, gestores do mercado financeiro precisam 

proteger a carteira contra oscilações inesperadas da estrutura a termo, ou seja, 

devem imunizá-la. 

Além de imunizar a carteira contra risco de juros, os gestores devem 

satisfazer normas de exigência de capital regulatório. Este capital de 
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salvaguarda onera o custo das instituições e o montante exigido é diretamente 

relacionado à exposição de cada instituição a cada fator primitivo de risco. No 

Brasil, a resolução número 4.193, de março de 2013, dispõe sobre a apuração 

dos requerimentos mínimos de capital da instituição. 

Desta forma, diversas metodologias de imunização foram propostas. 

Bierwag et al. (1983) descrevem como nasceu a primeira métrica de 

imunização. A duração de Macaulay surgiu ao final da década de 1930 como 

uma medida para avaliar a longevidade de um instrumento. Em 1952, a medida 

foi aplicada como forma de imunização no meio atuarial a fim de minimizar as 

perdas financeiras em uma companhia de seguros. Porém, só a partir de Fisher 

& Weil (1971) que a métrica passou a ganhar atenção no meio acadêmico. Em 

particular, eles mostram que igualando o horizonte do ativo à duração do 

passivo obtém-se proteção contra pequenas mudanças paralelas na curva de 

juros. Bierwag (1977) mostra, de fato, que a imunização via duração não 

oferece proteção contra uma oscilação não paralela na curva de juros. 

Fabozzi (2005) sinaliza que o método de imunização utilizando a duração 

apresenta duas principais restrições. Primeiro, está implícito que o valor da 

carteira pode ser aproximado por uma expansão de Taylor de primeira ordem, 

desta forma a imunização funciona apenas em cenários de mudanças 

pequenas das taxas de juros. Segundo a imunização captura somente o risco 

de um movimento no nível da curva, e não possíveis oscilações de inclinação e 

curvatura. 

Neste contexto, diversos trabalhos acadêmicos surgiram a fim de propor 

soluções de imunização contra as demais oscilações da estrutura a termo. 

Litterman & Scheinkman (1991) utilizam a análise de componentes principais 

para decompor as taxas observadas de mercado para a construção de um 

hedge. Eles mostram, utilizando os preços históricos de títulos líquidos do 

governo americano, que a imunização considerando os três primeiros 

componentes principais apresenta um resultado melhor que o hedge via 

duração. Simulações de choques paralelos e não paralelos na ETTJ confirmam 

o melhor desempenho da imunização via decomposição por componentes 

principais (Hill & Vaysman, 1998). 
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Martellini et al. (2004) apresentam formalmente o modelo que faz a 

conexão da construção da estrutura a termo da taxa de juros utilizando a 

metodologia dinâmica de três fatores de NS e estruturação da imunização da 

carteira de renda fixa. Este modelo propõe que a sensibilidade no preço do 

ativo em relação às mudanças em nível, inclinação e curvatura devem ser 

compensadas de forma ótima na escolha do passivo. 

Na literatura brasileira, Bressan et al. (2007) mostram que os três primeiros 

componentes principais da curva de juros extraída das Letras do Tesouro 

Nacional (LTN) explicam 94% dos movimentos. O primeiro componente, que 

corresponde ao nível, explica somente 70%, sugerindo um limite natural à 

proteção oferecida por uma estratégia de imunização calcada somente em 

duração. Almeida & Lund (2014) propõem um modelo paramétrico exponencial 

de quatro fatores, utilizando títulos da dívida pública brasileira indexados à 

inflação, para a construção da ETTJ quando as taxas de juros são não 

observadas. Além da construção da curva, eles mostram como é factível fazer 

hedge de carteiras de renda fixa e negociar os movimentos de nível, inclinação 

e curvatura da curva de juros. 

A frequência de recalibragem da carteira é um aspecto extremamente 

relevante para o desempenho da imunização. A literatura indica que não existe 

uma regra de ouro. O ajuste depende da natureza do instrumento (renda 

variável, renda fixa, derivativos ou o ajuste de um portfólio com vários 

instrumentos), do mercado de origem e dos custos de transação. Fisher & Weil 

(1971) afirmam que é sempre importante monitorar e recalibrar a estratégia de 

imunização para carteiras de renda fixa, posto que a movimentação da ETTJ e 

a passagem do tempo desajustam a estratégia. Eles mostram empiricamente 

que um ajuste anual funciona bem em algumas situações, pois limita 

substancialmente os custos de operação. Bierwag et al.(1983) também 

ressaltam a necessidade de rebalanceamento anual.  
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3. ASPECTOS TEÓRICOS 

Este capítulo apresenta os aspectos teóricos necessários para a 

construção da curva de juros bem como a teoria para imunização de carteiras 

de renda fixa. Para a construção da ETTJ, explora-se os modelos paramétricos 

de fatores, enquanto para a imunização de carteiras de renda fixa considera-se 

estratégias de duração e de fatores de nível, curvatura e convexidade. 

3.1. OS MODELOS DE FATORES PARA A ETTJ 

NS apresentam um modelo paramétrico parcimonioso com capacidade de 

reproduzir os principais fatos estilizados da estrutura a termo. O modelo define 

a curva de juros da seguinte forma: 

  (  )       (
      (     )

    
)       (     ) (1) 

em que  (  ) é a taxa de juros com maturidade   . Os parâmetros   ,    e    

são interpretados como componentes de curto, médio e longo prazo, 

respectivamente. O primeiro componente assume valor constante ao longo da 

ETTJ, ou seja, exerce o mesmo impacto tanto no curto quanto no longo prazo. 

O segundo é relacionado ao curto prazo, pois converge para um quando a 

maturidade tende à zero, mas para zero quando a maturidade cresce sem 

limite. O terceiro está associado ao médio prazo, uma vez que começa como 

zero, ascende com maturidades de médio prazo e depois retorna ao zero no 

longo prazo. O valor de   define a maturidade de médio prazo, pois é nesta que 

a curva de juros alcança sua curvatura máxima. Valores pequenos para   

produzem um decaimento lento da curva, enquanto valores grandes produzem 

decaimento mais rápido. 

DL reescrevem a equação (1) como 

  (  )           (
      (     )

    
)      [(

      (    )

    
)      (     )] (2) 

Eles ressaltam a dificuldade de estimar    e    de forma precisa devido a 

eventuais problemas de multicolinearidade. Comparando (1) e (2), verifica-se 



17 
 

que          e              e        .  A interpretação dos fatores latentes 

muda em DL. O primeiro fator      continua afetando o nível da curva de juros, 

porém       e       passam a representar a inclinação e curvatura da curva de 

juros, respectivamente.  

A carga no fator      é sempre um (constante). Este fator representa o 

comportamento dos juros de longo prazo, já que  ( )      . No mais, o 

acréscimo de uma unidade no nível impacta todas as taxas da ETTJ, uma vez 

que a carga é idêntica para todas as maturidades. A carga em      é 

(
      (     )

    
)  iniciando em um e decaindo monotonicamente para zero. Dado 

este comportamento, é interpretado como um fator de curto prazo que reflete a 

inclinação da ETTJ. Nota-se que o aumento em      tem impacto maior nas 

taxas com maturidades mais curtas, desta forma este fator tem o poder se 

mudar a inclinação da curva. Por último, a carga no fator      é [(
      (     )

    
)  

    (     )], começando em zero, cresce e depois decai novamente pera zero, 

ou seja, pode ser interpretado como fator de médio prazo. A Figura 1 ilustra o 

comportamento das cargas em resposta à maturidade, considerando um 

decaimento de         , conforme em DL. 

Figura 1 - Evolução das cargas dos fatores conforme maturidade (λ = 0,0609) 

 

Evolução das cargas dos fatores,     ,      e     , conforme a maturidade utilizando o 

decaimento de         , conforme DL. 

C
ar

ga
s

Maturidade
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Para cada data base existem     ,      e      estimados, desta forma ao 

extrair os parâmetros para cada data base, a série de tempo dos fatores é 

construída. 

3.2. IMUNIZAÇÃO 

A imunização de uma carteira de renda fixa tem como objetivo minimizar a 

volatilidade do resultado desta carteira, ou seja, reduzir os prejuízos (bem 

como os lucros!) financeiros oriundos das oscilações das taxas de juros. Como 

subproduto a imunização reduz a alocação de capital para instituição. 

A carteira de renda fixa é composta por instrumentos, o preço de cada 

instrumento corresponde ao valor presente dos fluxos de caixa    em datas 

futuras        :  

   ∑    
    (  )

 

   
  (3) 

em que  (  )  é a taxa de desconto obtida a partir da equação (2) para a 

maturidade na data   .  

3.2.1. DURAÇÃO 

A técnica de imunização mais utilizada pelas instituições financeiras é 

baseada no conceito de duração. Esta é uma medida de sensibilidade do preço 

de um título a variações na taxa de juros, isto é, mede a mudança aproximada 

de primeira ordem no preço do ativo dado uma mudança infinitesimal na curva 

de juros. 

Suponha que, para realizar a imunização de um portfólio com preço 

 ( (  ))  são necessárias   unidades de um instrumento com preço  (  (  )). 

A carteira resultante é 

    ( (  ))    (  (  ))  (4) 
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O objetivo é tornar C* insensível a variações nas taxas de juros, utilizando 

a premissa que só existem movimentos paralelos da ETTJ, logo       . O 

hedge é dado por: 

   

  (  )
 

   

  (  )
  

   

  (  )
   (5) 

A quantidade ótima adquirida na imunização é definida por: 

   

   

  (  )
   

  (  )

⁄  (6) 

A maior restrição desta metodologia é que a estratégia está sujeita a um 

comportamento específico da curva de juros. 

3.2.2. UTILIZANDO O MODELO DE TRÊS FATORES DA ETTJ 

A imunização de carteiras de renda fixa utilizando a estratégia de duração 

é válida quando existem apenas alterações de nível da ETTJ. Porém não 

resguarda o valor da carteira quando surgem oscilações de inclinação e 

curvatura. Neste contexto, a metodologia de imunização utilizando o modelo de 

três fatores da ETTJ de DL é fundamental. 

Martellini et al. (2004) apresentam uma estratégia alternativa de 

imunização utilizando o modelo de três fatores de NS e DL. O conceito é 

construir o hedge de um portfólio contemplando as possíveis oscilações de 

nível, curvatura e convexidade da ETTJ em vez de somente mudanças no 

nível. Espera-se que esta estratégia apresente uma imunização mais eficiente 

para carteiras de renda fixa pré-fixada no Brasil, pois a curva que precifica esta 

carteira apresenta diferentes formatos ao longo do tempo. 

Suponha que, para realizar a imunização de uma carteira de renda fixa 

com um preço definido por  ( (        ))  são necessários   instrumentos 

cada um na quantidade   , tal que    , e com o preço   ( (        )). A 

carteira resultante é: 
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     ( (        ))      ( (        ))  (7) 

A imunização deve tornar     insensível às oscilações dos        , ou seja, 

as mudanças de nível, inclinação e curvatura não podem impactar o preço da 

nova carteira. Desta forma: 

    

   
 

  ( (        ))

   
 ∑  

   ( (        ))

   
  

 

   

 (8) 

    

   
 

  ( (        ))

   
 ∑  

   ( (        ))

   

 

   

   
(9) 

    

   
 

  ( (        ))

   
 ∑  

   ( (        ))

   

 

   

   
(10) 

 

A sensibilidade do preço do ativo,  ( (        )), em relação a cada fator 

é obtido pelas derivadas parciais: 

   
  ( (        ))

   
  ∑      

    (  )
 

   
 (11) 

   
  ( (        ))

   
  ∑   

 

   
[(

      (     )

    
)      (     )]    

    (  ) 
(12) 

   
  ( (        ))

   
  ∑   

 

   
[(

     (     )

    
)     (     )]    

    (  )  
(13) 

 

Ao substituir as equações (11), (12) e (13) em (8), (9) e (10), 

respectivamente, define-se a solução linear deste problema:  
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   ( (        ))

   
   

   ( (        ))

   
   

   ( (        ))

   
 

(14) 

      

   ( (        ))

   
   

   ( (        ))

   
   

   ( (        ))

   
 

(15) 

      

   ( (        ))

   
   

   ( (        ))

   
   

   ( (        ))

   
 

(16) 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

O mercado brasileiro de renda fixa utiliza as taxas referenciais de juros Pré 

(obtidas através dos preços negociados de swaps PréXDI), divulgadas 

diariamente pela BM&FBovespa (BM&F), e a taxa de Certificado de Depósitos 

Interbancários (CDI), divulgada pela CETIP, para construção da curva pré-

fixada. Consideram-se as seguintes maturidades: 1 dia (CDI), 30, 60, 90, 120, 

150, 180, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 720, 900, 

1080, 1800 e 2520 dias corridos (taxas referenciais da BM&F).  

A captura da informação foi feita através da plataforma Bloomberg para o 

período amostral de 02/01/2008 a 01/04/2014. O código utilizado para captura 

do CDI é BZDOVRA Index, enquanto para as taxas futuras PREDI30 Index, 

PREDI60 Index, PREDI90 Index, PREDI120 Index, PREDI150 Index, 

PREDI180 Index, PREDI270 Index, PREDI300 Index, PREDI330 Index, 

PREDI360 Index, PREDI390 Index, PREDI420 Index, PREDI450 Index, 

PREDI480 Index, PREDI510 Index, PREDI540 Index, PREDI570 Index, 

PREDI720 Index, PREDI900 Index, PREDI1800 Index e PREDI2520 Index. 

A Figura 2 ilustra a evolução ao longo do tempo da curva de juros. É 

possível visualizar que as curvas apresentam diversas formas e níveis ao longo 

do período analisado. 
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Figura 2 - Evolução das estruturas a termo entre 02/01/2008 e 01/04/2014 

 

Série histórica da evolução das estruturas a termo das taxas de juros livre de risco entre 

02/01/2008 e 01/04/2014. 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas, ratificando alguns fatos 

estilizados sobre a ETTJ brasileira. Tanto a curva média quanto a curva 

mediana exibem o comportamento tipicamente observado, ou seja, de 

inclinação positiva. O desvio padrão aumenta nas maturidades curtas, depois 

cai bruscamente para as taxas mais longas. O excesso de curtose é 

predominantemente negativa, indicando que a distribuição de cada vértice não 

é normal. A assimetria positiva aponta uma cauda direita mais alongada. 
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Tabela 1 - Análise descritiva das taxas referencias da BM&F e CDI entre 02/01/2008 e 
01/04/2014 

 

Análise descritiva básica das taxas referenciais da BM&F Bovespa entre 02/01/2008 e 

01/04/2014. A primeira coluna mostra cada uma das maturidades descritas na tabela, enquanto 

a demais colunas mostram as estatísticas para cada maturidade. 

A Tabela 2 exibe a matriz de correlação entre as taxas de juros em cada 

um dos vértices. Sempre que a matriz de correlação é composta somente de 

números “um” significa que os movimentos da curva de juros são sempre 

paralelos, com movimentos de um vértice replicados com perfeição nos 

demais. Isso não acontece na Tabela 2, as correlações variam entre 0,7 e 1, 

diminuindo claramente com a distância entre os vértices. 

Maturidade 

(dias corridos)
Média Mediana Moda

Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo Curtose Assimetria

1 9,73 9,77 8,62 1,87 6,84 13,75 -0,98 0,18

30 9,75 9,75 10,33 1,86 6,93 14,13 -0,93 0,20

60 9,76 9,80 7,05 1,86 6,96 14,37 -0,88 0,23

90 9,79 9,82 7,09 1,87 6,97 14,52 -0,81 0,25

120 9,82 9,84 7,11 1,88 6,99 14,79 -0,72 0,28

150 9,87 9,90 7,11 1,90 6,95 14,99 -0,66 0,30

180 9,90 9,91 7,11 1,92 6,92 15,30 -0,59 0,32

270 10,03 9,97 7,13 1,97 6,86 16,00 -0,47 0,35

300 10,08 10,02 14,44 1,98 6,85 16,13 -0,44 0,35

330 10,13 10,07 14,53 1,99 6,86 16,24 -0,42 0,35

360 10,18 10,12 7,27 2,00 6,87 16,38 -0,40 0,35

390 10,23 10,18 9,36 2,01 6,87 16,57 -0,38 0,36

420 10,29 10,26 11,08 2,01 6,89 16,74 -0,36 0,36

450 10,35 10,33 7,75 2,01 6,90 16,86 -0,36 0,35

480 10,41 10,38 8,42 2,01 6,91 16,95 -0,36 0,34

510 10,46 10,44 11,03 2,00 6,95 17,04 -0,36 0,33

540 10,52 10,48 11,24 2,00 6,99 17,10 -0,36 0,32

570 10,57 10,53 11,29 1,99 7,02 17,15 -0,36 0,30

720 10,81 10,83 10,69 1,94 7,31 17,41 -0,33 0,25

900 11,02 11,12 11,91 1,87 7,62 17,74 -0,21 0,21

1080 11,16 11,36 8,89 1,80 7,89 17,85 -0,09 0,21

1800 11,47 11,69 11,14 1,64 8,51 18,10 0,29 0,24

2520 11,61 11,78 12,63 1,55 8,86 18,15 0,45 0,31

Excesso 

de curtose 
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Tabela 2 - Matriz de correlação das taxas referencias da BM&F e CDI entre 02/01/2008 e 
01/04/2014 

Matriz de correlação das maturidades estudadas, entre 02/01/2008 e 01/04/2014. 

A Figura 3 mostra que a curva de juros brasileira apresenta diversos 

formatos no período amostral, justificando a análise. Destaca-se que estas 

ETTJs representam o período pré-crise de 2008 (07/04/2008), durante a crise 

(18/02/2009) e pós-crise (24/09/2010 e 08/11/2013). 

Figura 3 - Exemplos de ETTJ 

 

Exemplos de estruturas a termo da taxa de juros já interpoladas de acordo com a metodologia 

de NS. 

1 30 60 90 120 150 180 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 720 900 1080 1800 2520

1 1,000

30 0,993 1,000

60 0,984 0,997 1,000

90 0,971 0,990 0,998 1,000

120 0,955 0,979 0,991 0,998 1,000

150 0,938 0,966 0,982 0,992 0,998 1,000

180 0,923 0,955 0,973 0,986 0,995 0,999 1,000

270 0,884 0,922 0,945 0,964 0,980 0,989 0,995 1,000

300 0,873 0,912 0,937 0,957 0,974 0,985 0,991 1,000 1,000

330 0,862 0,903 0,929 0,950 0,968 0,980 0,988 0,998 1,000 1,000

360 0,853 0,895 0,921 0,943 0,962 0,975 0,984 0,997 0,999 1,000 1,000

390 0,845 0,887 0,914 0,937 0,957 0,971 0,980 0,995 0,997 0,999 1,000 1,000

420 0,837 0,880 0,907 0,931 0,952 0,966 0,976 0,993 0,996 0,998 0,999 1,000 1,000

450 0,830 0,873 0,901 0,925 0,946 0,962 0,972 0,990 0,994 0,996 0,998 0,999 1,000 1,000

480 0,823 0,867 0,895 0,920 0,942 0,958 0,968 0,988 0,992 0,995 0,997 0,998 0,999 1,000 1,000

510 0,817 0,862 0,890 0,915 0,937 0,954 0,965 0,985 0,990 0,993 0,995 0,997 0,999 0,999 1,000 1,000

540 0,812 0,857 0,885 0,911 0,933 0,950 0,961 0,983 0,987 0,991 0,994 0,996 0,997 0,999 0,999 1,000 1,000

570 0,808 0,853 0,881 0,907 0,929 0,946 0,958 0,981 0,985 0,989 0,992 0,994 0,996 0,998 0,999 0,999 1,000 1,000

720 0,791 0,836 0,865 0,891 0,914 0,932 0,944 0,969 0,975 0,980 0,984 0,987 0,990 0,992 0,994 0,995 0,997 0,998 1,000

900 0,776 0,821 0,849 0,875 0,899 0,916 0,929 0,956 0,962 0,968 0,972 0,976 0,979 0,983 0,985 0,988 0,990 0,992 0,998 1,000

1080 0,766 0,810 0,838 0,863 0,886 0,903 0,916 0,943 0,950 0,955 0,960 0,965 0,969 0,972 0,975 0,979 0,981 0,984 0,993 0,998 1,000

1800 0,749 0,787 0,811 0,833 0,853 0,868 0,879 0,904 0,911 0,917 0,922 0,927 0,932 0,937 0,941 0,945 0,949 0,953 0,969 0,982 0,990 1,000

2520 0,721 0,757 0,780 0,801 0,821 0,836 0,847 0,874 0,881 0,888 0,894 0,900 0,905 0,911 0,916 0,921 0,926 0,931 0,950 0,967 0,978 0,997 1,000
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5. METODOLOGIA 

O procedimento para a comparação de estratégias de imunização da 

carteira pré-fixada de renda fixa é composta de quatro etapas: construção da 

curva de juros, estruturação da carteira imunizada, definição da frequência 

adequada para recalibragem e análise estatística do desempenho de cada 

carteira. 

5.1. CONTRUÇÃO DA ETTJ 

A construção da ETTJ é feita em dois estágios. Primeiro, define-se um 

valor fixo para   e, depois, estima-se as séries dos parâmetros   ’s por mínimos 

quadrados ordinários. A ETTJ construída será utilizada no apreçamento dos 

instrumentos ativos e passivos que compõe a carteira de renda fixa imunizada. 

Neste trabalho, a carteira ativa ou comprada é aquela passível de 

imunização, enquanto a passiva ou vendida é a carteira que será definida a fim 

de imunizar a carteira ativa. 

5.1.1. ESCOLHA DO   

A escolha de   é crucial na estimação dos parâmetros, uma vez que define 

a taxa de decaimento do polinômio exponencial. Na literatura, este fator é 

tratado de duas formas: como um valor fixo exógeno invariante ao longo do 

tempo ou como mais um fator latente que varia com cada nova estimação. DL 

fixam   em 0,0609 impondo um ponto máximo de curvatura da estrutura a 

termo em 30 meses. A simplicidade e a conveniência numérica na estimação 

dos   ’s são as justificativas para fixar o valor deste parâmetro. Ao definir   

exogenamente, é possível estimar a regressão de DL via mínimos quadrados 

ordinários.  

Seguindo DL, utiliza-se   de forma a minimizar o erro quadrático médio 

entre 23/09/2013 e 27/03/2014 (isto é, últimos seis meses da amostra). A 

Tabela 3 documenta que um   ótimo variando entre 0,532 e 1,532, com erro 

quadrático médio associado de 0,11% e 0,12%, respectivamente; mas 

tipicamente, próximo de 0,85 (média de 0,900 e mediana de 0,814, com erro 
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quadrático médio de 0,11% para ambos). A média do   representa o ponto 

máximo de curvatura da ETTJ no 24° dia útil. 

Desta forma, o   fixo escolhido é 0,900, uma vez que representa a média 

dos últimos seis meses mais recentes da amostra. 

Tabela 3 - Resumo dos λ estimados via erro quadrado médio entre 23/09/2013 e 
27/03/2014 

 

Estatística descritiva dos    estimados via erro quadrático médio entre os últimos 6 meses da 

amostra, 23/09/2013 e 27/03/2014. 

Na literatura brasileira, Almeida et al. (2007) definem um   fixo de 3,58 para 

curva livre de risco brasileira em um modelo de quatro fatores entre novembro 

de 2004 e dezembro de 2006. Por sua vez, Caldeira et al. (2010) obtém um 

valor fixo para lambda de 1,255 entre janeiro de 2006 e fevereiro de 2009 para 

um modelo de três fatores. 

5.1.2. AJUSTE DA ETTJ 

Os parâmetros    {                } em (2) podem ser estimados utilizando 

um modelo não linear para cada dia. Porém, ao utilizar um   fixo a estimação 

da regressão deixa de ser não linear e passa a ser um problema linear, assim é 

possível utilizar Mínimos Quadrados Ordinários para definir os parâmetros 

  
  {              } para cada data base. Desta forma, é possível simplificar a 

resolução numérica da regressão. Dado          minimiza-se a soma dos 

resíduos ao quadrado para obter-se as séries de (              ) ao longo do 

tempo. 

A Figura 4 ilustra a evolução dos parâmetros estimados ao longo do tempo, 

enquanto que a Figura 5 examina o ajuste da curva de juros nos quatro dias 

destacados na Figura 3. É possível verificar que o modelo é de fato capaz de 

replicar os formatos clássicos da ETTJ. 

Média Mediana
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

0,900 0,814 0,247 0,528 1,532
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Figura 4 - Evolução dos parâmetros estimados entre 02/01/2008 e 27/03/2014 

 

Série histórica dos fatores latentes,     ,      e     , obtidos por mínimos quadrados ordinários 

para cada período   e utilizando         . 

Figura 5 – Ajuste da curva de juros em algumas datas selecionadas 

 

Exemplos de estrutura a termo da taxa de juros estimada com          contra a curva real, 

não interpolada, de mercado. 
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Os parâmetros   
  {              } serão utilizados na construção da ETTJ 

livre de risco brasileira, que apreçará os instrumentos de renda fixa utilizados 

neste trabalho. Além disto, estes parâmetros serão utilizados na construção da 

carteira de renda fixa imunizada. 

DL apresentam que a curva de juros pode ser prevista através da 

modelagem de seus fatores latentes. Desta forma, para previsão diária da 

ETTJ,                seguem um passeio aleatório sem drift, ou seja, não existe 

um poder preditivo e a melhor previsão da curva de juros é o último vetor   ’s. 

5.2. CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO IMUNIZADO 

No dia 02/01/2008, estruturou-se um portfólio ativo com quatro Letras do 

Tesouro Nacional (LTN), com vencimentos distintos. A LTN é um título pré-

fixado. Este papel possui fluxo de pagamento simples, e na ausência de 

cupom, o rendimento é recebido apenas na data de vencimento. Para este 

trabalho, a LTN não possui risco adicional de crédito e é precificada de acordo 

com a curva livre de risco estimada neste trabalho. Desta forma, a condição de 

precificação de cada papel é representada pela seguinte fórmula: 

   
     

(   (      ))
    
   

 (17) 

em que  (      )  é a taxa anual de desconto entre    e     . A taxa de 

desconto aplicada é aquela definida pela equação (2) do modelo dinâmico de 

DL. 

A Tabela 4 apresenta os vencimentos, as quantidades adquiridas de cada 

LTN, taxas de desconto, os preços correspondentes de cada LTN na carteira 

ativa e o valor presente desta carteira. A alocação é uniforme em quantidade, 

com o mesmo número de posições compradas em cada papel. São 1.000 

unidades compradas de cada vencimento, que é traduzido em R$ 1.408.167 no 

momento de construção da carteira. O ativo 1 é o mais curto com uma duração 

de 7 anos no início de hedge, os demais ativos têm vencimentos mais longos, 
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cada um adicionando um ano a mais na duração. O preço dos ativos diminui 

com a duração enquanto que a taxa de desconto anual cresce muito 

lentamente. 

Tabela 4 - LTNs que compõe o portfólio ativo 

Ativo Vencimento 
Quantidade 
de contratos 

Taxa de 

desconto (  ) 
Preço R$ 

(  ) 
Valor Presente 
da carteira R$ 

1 02/01/15 1.000 13,04% 422 422.111 

2 04/01/16 1.000 13,06% 372 371.543 

3 02/01/17 1.000 13,07% 327 326.893 

4 02/01/18 1.000 13,08% 288 287.617 

Total  4.000   1.408.167 

Composição da carteira comprada construída. A primeira coluna enumera cada instrumento, a 

segunda coluna mostra o vencimento, a terceira define a quantidade comprada de cada 

instrumento, a quarta relaciona a taxa de desconto obtida pela curva de juros estimada na data 

base da construção da carteira, a quinta coluna expõe o preço de cada instrumento, e, por 

último, valor presente da carteira na data de criação (02/01/2008). 

Para calcular a duração da carteira, basta fazer a média das durações 

de cada ativo ponderando pelo valor de cada investimento: 

      
∑          

 
       

∑    
 
       

 (18) 

em que       é a duração deste portfólio com quatro ativos, cada um deles 

com um valor de mercado     e na quantidade     e sua respectiva duração, 

     . A duração da carteira é de 8,42 anos, ou seja, como se o vencimento 

fosse em maio de 2016. 

O objetivo do hedge desta carteira de renda fixa é estabelecer um portfólio 

passivo a fim de proteger o ativo das oscilações da ETTJ ao longo do tempo. O 

instrumento disponível no mercado é o contrato de futuro de DI de um dia (DI1) 

negociado na BM&F, pois possui grande liquidez e variedade de vencimentos. 

O mercado negocia a taxa de desconto deste contrato, com um valor financeiro 

de R$ 100.000,00. A definição da quantidade ótima de contrato para a 
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construção do portfólio passivo é feito de duas formas: utilizando a duração e 

usando o modelo de três fatores da ETTJ. 

Com o objetivo de imunizar a carteira utilizando a metodologia de três 

fatores da ETTJ, três contratos vendidos são utilizados, assim como definido 

nas fórmulas (14), (15) e (16). A Tabela 5 descreve a construção deste portfólio 

passivo. 

Tabela 5 - Contratos de Futuro de DI1 para imunização utilizando o modelo de três 

fatores da ETTJ 

Passivo Vencimento 
Quantidade de 
contratos (  ) 

Taxa de 
desconto (  ) 

Preço R$ 
(  ) 

Valor Presente 
da carteira R$ 

1 02/01/2015 -16 13,04% 42.211 -687.656 

2 02/01/2017 -14 13,07% 32.689 -460.955 

3 02/01/2021 -13 13,10% 19.592 -259.555 

Total     -1.408.167 

Composição da imunização da carteira via modelo de três fatores. A primeira coluna enumera 

os contratos, a segunda coluna mostra o vencimento de cada contrato de DI1, a terceira coluna 

define a quantidade vendida necessária de cada DI1, a quarta coluna define a taxa de 

desconto obtida pela curva de juros estimada na data base da construção da imunização, a 

quinta mostra o preço de cada instrumento, e, por último, o valor presente da carteira vendida 

na data de criação (02/01/2008). 

A maturidade da carteira sintética é de 8,7 anos no momento da construção 

da estratégia. A fim de criar um hedge via duração com a mesma medida de 

maturidade, criamos um DI1 fictício que vence em 20/09/2016. O objetivo deste 

artifício é criar um instrumento que capture na imunização somente a alteração 

de modelo e não descasamento de duração. 

 Para o hedge via duração o contrato de DI1 criado é utilizado, assim como 

definido na fórmula (6). A Tabela 6 descreve a construção do portfólio passivo. 
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Tabela 6 - Contratos de Futuro de DI1 para hedge via duração 

Passivo Vencimento 
Quantidade de 

contratos ( ) 
Taxa de 

desconto (  ) 
Preço R$ 

(  ) 
Valor Presente 
da carteira R$ 

1 20/09/2016 -42 13,07% 33.898 -1.408.167 

Total     - 1.408.167 

Composição da imunização da carteira via duração. A primeira coluna enumera o contrato, a 

segunda coluna mostra o vencimento de cada contrato de DI1, a terceira coluna define a 

quantidade vendida necessária de cada DI1, a quarta coluna define a taxa de desconto obtida 

pela curva de juros estimada na data base da construção da imunização, a quinta mostra o 

preço de cada instrumento, e, por último, o valor presente da carteira vendida na data de 

criação (02/01/2008). 

Na BM&F, os contratos de DI1 são negociados em quantidades unitárias, 

isto é, não é possível adquirir quantidades fracionadas de contratos. Por outro 

lado, os dois modelos de imunização seguem uma fórmula numérica e a 

quantidade definida de contratos passivos pertence ao conjunto de números 

racionais. Esta diferença conceitual faz com que seja necessário criar uma 

regra de arredondamento na definição das quantidades. Quando existem 

poucos contratos no portfólio, o impacto deste arredondamento é alto. Por 

outro lado, quando o portfólio é grande, este impacto é diluído. Utilizando esta 

lógica, a carteira construída deve ser grande o suficiente para não sofrer com 

os impactos significantes do arredondamento, mas pequena o suficiente para 

não afetar o mercado de juros. 

Para realização das estratégias de imunização os custos são somados ao 

resultado diário. As despesas envolvidas nas operações de DI1 na BM&F são: 

taxa operacional básica (TOB), emolumento, taxa de permanência e taxa de 

registro. A TOB define 3% sobre o diferencial do ajuste para cada compra ou 

venda de contrato. O emolumento refere-se ao serviço de negociação e 

registro de negociações, para o DI1 esta taxa é relacionada a abertura e ou 

encerramento de posição antes do vencimento e é um percentual do valor de 

mercado. A taxa de permanência, por sua vez, esta relacionada ao serviço de 

acompanhamento de posição e custa R$ 0,00816 por dia e por contrato aberto.  

A taxa de registro refere-se a este serviço da clearing e incide somente nas 
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negociações que acarretem na abertura ou encerramento de posição antes do 

vencimento e custa R$ 0,1166181 por contrato. 

Por exemplo, na carteira imunizada via duração no dia 02/01/2008, data de 

construção da carteira, foram cobradas as taxas de negociação: TOB e 

emolumento. A Primeira representa 3% do diferencial de preços entre dias (R$ 

1.408.167 - R$ 1.427.904), desta forma a taxa cobrada foi de R$ 592, enquanto 

o emolumento foi de R$ 1.145. Estas taxas serão cobradas novamente quando 

houver movimentação de compra ou venda de DI1 na carteira. 

Já no dia 03/01/2008, para esta mesma carteira, as taxas de permanência 

(R$ R$ 0,34) e registros (R$ 4,84) foram coletadas. Essas taxas serão 

cobradas todos os dias enquanto a carteira existir. 

5.3. RECALIBRAGEM DA CARTEIRA 

A apuração da periodicidade ótima de recalibragem da carteira é 

fundamental para construção de uma imunização mais eficiente, uma vez que 

com a passagem do tempo a duração das carteiras muda por dois fatores: o 

decurso natural do tempo e a mudança de preço causada pela oscilação de 

taxas da curva de mercado.  

A recalibragem é realizada pelo ajuste periódico da quantidade de 

instrumentos no vendidos, a fim de garantir que a duração do ativo neutralize a 

duração do passivo e a carteira apresente duração anulada. Para a imunização 

usando a metodologia de duração, a fórmula (6) deve ser respeitada e o 

número de unidades do instrumento de hedge deve ser redefinido. Para a 

imunização utilizando o modelo de três fatores, a fórmula (10) deve ser 

atendida e as quantidades de cada instrumento devem ser recalculadas. 

Para definir a recalibragem adequada da carteira testa-se diariamente se a 

duração desta é estatisticamente diferente de zero. Esse teste é realizado de 

duas formas. O primeiro teste avalia de forma conjunta através da metodologia 

de análise de evento, e, o segundo, testa se cada nova recalibragem gera 

instabilidade nas durações. 
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O método de análise de eventos mede se existe algum retorno não 

esperado em determinada variável dado algum índice de referência. No 

acompanhamento da duração o índice de referência é zero, uma vez que o 

objetivo da imunização é carteira com duração zero ao longo do tempo. Assim, 

foram realizados testes estatísticos t-student, onde a hipótese nula é que a 

duração de determinada data base é zero (             ). 

Por exemplo, a recalibragem realizada semestralmente apresenta uma 

série histórica de duração de 1.536 dias, e para cada dia foi realizado um teste 

t-student a fim de verificar a existência de um retorno diferente da referência. 

Ao avaliar os resultados, com um nível de confiança de 5%, em 281 dias (18% 

da amostra) a hipótese nula de duração igual a zero é rejeitada, enquanto que 

não conseguimos rejeitar a hipótese nula em 1.255 dias (82% da amostra).  

Ao estender os testes para as demais periodicidades de recalibragem 

temos que a hipótese nula não é rejeitada em 75%, 82%, 84% e 87% dos dias 

da amostra para recalibragem anual, semestral, trimestral e mensal, 

respectivamente. 

O segundo teste constrói um teste t-student para cada carteira em cada 

período de recalibragem e define a hipótese nula de que a duração média de 

cada um destes períodos é zero (          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ). 

Por exemplo, a recalibragem realizada semestralmente apresenta a mesma 

composição de instrumentos por 126 dias. O teste de hipóteses avalia então se 

a duração média é zero nesses 126 dias Neste caso, a recalibragem é feita 

doze vezes entre 02/01/2008 a 01/04/2014. A Figura 6 exibe as doze evoluções 

das durações obtidas nas recalibragens. 
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Figura 6 – Evolução da duração em uma carteira recalibrada semestralmente 

 

Evolução da duração da carteira recalibrada semestralmente, ao longo dos dias de hedge. Por 

exemplo, a Recalibragem 1 representa a evolução da duração entre o 1° e o 126° dia, 

enquanto a Recalibragem 2 a evolução entre o 2° e o 252° dia. 

Utilizando o teste t-student, apenas duas das doze recalibragens não 

rejeitam a hipótese nula de duração média igual a zero ao nível de confiança 

de 5%. A tabela 7 expande este conceito para as demais periodicidades. Assim 

como aguardado, uma carteira recalibrada mensalmente não rejeita em 80,82% 

a hipótese nula, enquanto uma carteira que sofre este ajuste anualmente 

sempre rejeita a hipótese nula. 

Tabela 7 – Evolução da duração para várias recalibragens sob           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    

Periodicidade 1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 12 meses 

Número de dias em 
cada recalibragem 

21 42 63 84 105 126 252 

Quantidade de 
recalibragens feitas 

73 36 24 18 14 12 6 

% não rejeição da     80,82% 36,11% 37,50% 22,22% 14,29% 16,67% 0,00% 

Evolução da duração para vários horizontes de tempo de recalibragem, utilizando o teste onde 

a hipótese nula é duração média é igual a zero. Por exemplo, com uma recalibragem mensal 

são realizadas 73 recalibragens, cada uma com 21 dias, o resultado mostra que em 80,82% 

não existe a rejeição da hipótese nula. 
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Ao analisar este ajuste do ponto de vista da escolha ótima entre 

minimização de custo e redução de volatilidade do resultado, o ajuste 

adequado também é mensal. 

5.4. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RESULTADO 

Este trabalho avalia o resultado da estratégia de hedge de duas formas. 

Primeiro, verifica a estatística descritiva do resultado percentual das perdas e 

ganhos (P&L) de cada dia. O percentual de P&L que representa os ganhos e 

perdas relativos da carteira é dado por 

      
  

        
       

  
     

 (19) 

em que   
      é o preço do ativo e   

        o preço do passivo na data base  . 

A segunda forma de avaliação utiliza uma regressão linear para testar 

estatisticamente a eficiência de cada estratégia de hedge (Tuckman & Serrat, 

2012). Uma estratégia de hedge é dita eficiente estatisticamente se o intercepto 

   é igual a zero e a inclinação    é unitária na regressão 

    
               

           (20) 

em que    é um ruído branco. Naturalmente, pode-se também testar cada 

parâmetro individualmente. Um intercepto estatisticamente diferente de zero 

indica a existência de viés no hedge. Uma inclinação unitária é condição 

necessária para a eficiência estatística do hedge, pois mostra que os retornos 

da carteira sintética (passivo) prevêem perfeitamente os retornos da carteira 

original (ativo). 

Uma métrica alternativa para avaliar a aderência do hedge é o coeficiente 

de determinação (R2) da regressão No contexto de imunização, ilustra o quanto 

o retorno do ativo é explicado pelo retorno do passivo. Um hedge 

estatisticamente perfeito rende R2 unitário. 
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6. RESULTADO 

Este capítulo expõe os resultados empíricos das estratégias. O propósito é 

verificar o comportamento das carteiras imunizadas utilizando curvas de juros 

históricas entre 02/01/2008 e 27/03/2014. Muitos trabalhos que estudam 

imunização usam a evolução história de uma ETTJ de mercado; ver, entre 

outros, Litterman & Scheinkman (1991), Reitano (1992), Willner (1996), Hill & 

Vaysman (1998) e Almeida & Lund (2014).  

6.1. VIA DURAÇÃO 

Esta seção avalia o resultado do hedge via duração. A imunização é 

composta pelo portfólio comprado e vendido definidos anteriormente, na seção 

5. O portfólio vendido utilizado é composto de um DI1 fictício, criado a fim de 

realizar uma comparação justa entre modelos de imunização, portanto possui a 

mesma maturidade do portfólio vendido construído pela estratégia alternativa. 

A Figura 7 exibe a série histórica de preços das carteiras com recalibragem 

mensal e sem este ajuste e o os respectivos resultados %P&L gerados. O 

desempenho da carteira sem rebalanceamento é mais volátil. Analisando o 

desempenho total de cada uma das carteiras incluindo custos, a carteira sem 

recalibragem apresenta um prejuízo 4,5 vezes maior se comparado ao prejuízo 

da carteira recalibrada mensalmente. 
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Figura 7– Evolução da carteira imunizada via duração 

 

A Figura mostra a evolução histórica da imunização utilizando a metodologia de duração. A 

linha azul indica a série histórica do preço do ativo, enquanto a linha laranja tracejada é a série 

histórica do preço do passivo da carteira não recalibrada, e a linha verde tracejada é a série de 

preço desta carteira recalibrada. As linhas com referência do eixo esquerdo mostram a 

evolução do P&L ao longo do tempo, a linha laranja é referente a carteira não recalibrada, 

enquanto a linha verde é a carteira que é ajustada. 

A Tabela 8 mostra a estatística descritiva para o %P&L destas estratégias. 

A média de %P&L é de -0,332% com uma volatilidade associada de 0,581% 

para a carteira sem recalibragem, enquanto a carteira que sofre o ajuste 

mensalmente apresenta uma média e volatilidade menor de %P&L (0,014% e 

0,182%, respectivamente). As duas carteiras são positivamente assimétricas, e 

o excesso de curtose é positivo. 

Tabela 8 – Análise descritiva do %P&L 

Carteira Média Mínimo Máximo 
Desvio 
Padrão 

Assimetria 
Excesso de 

Curtose 

Não recalibrada -0,332% -1,545% 1,870% 0,581% 0,297 0,509 

Recalibrada 0,014% -0,797% 0,829% 0,182% 0,194 2,606 

Análise descritiva do %P&L da carteira recalibrada e não recalibrada (linha verde e laranja 

não tracejada da Figura 7, respectivamente). 
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A Tabela 9 documenta os resultados da regressão que verifica a eficácia 

do hedge. As estatísticas-t das duas regressões não rejeitam a hipótese nula 

de ausência de viés (       ) a um nível de significância de 1%. Porém, 

também para ambas, rejeita a hipótese nula de inclinação unitária (       ) 

apesar de apresentar uma inclinação numericamente próxima de um. Desta 

forma, a imunização via duração não apresenta viés, todavia os retornos do 

ativo não são totalmente anulados pelo passivo. O poder explicativo desta 

regressão não recalibrada é de 96,123%, substancialmente inferior ao R2 de 

99,350% da regressão da carteira que sofre o ajuste de quantidade. 

Tabela 9 – Resultado da regressão 

Carteira Variável Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Estatística t P-valor R² 

Não 
recalibrada 

Intercepto (  ) 
0,000 0,000 0,802 42,276% 96,123% 

Inclinação (  ) 
0,931 0,005 194,892 0,000%   

Recalibrada 

Intercepto (  ) 
0,000 0,000 2,028 4,278% 99,350% 

Inclinação (  ) 
0,934 0,002 483,919 0,000%   

 

Carteira Variável 
Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrados 
Médios 

Estatística 
F 

Significância 
de F 

Não 
recalibrada 

Regressão 1 0,100 0,100 37.983 0,0% 

Resíduo 1532 0,004 0,000   

Total 1533 0,104 0,000   

Recalibrada 

Regressão 1 0,101 0,101 234.178 0,0% 

Resíduo 1533 0,001 0,000   

Total 1534 0,102 0,000   

Resultado da regressão da carteira recalibrada (retorno da linha azul, carteira ativa, e 

retorno da linha verde, certeira passiva – Figura 7) e da carteira não recalibrada (retorno da 

linha azul, carteira ativa, e retorno da linha laranja, certeira passiva – Figura 7). 

Os resultados indicam, naturalmente, que o desempenho de uma carteira 

recalibrada mensalmente é superior a uma carteira que não sofre este ajuste 

ao longo do tempo. A média de %de P&L é mais próxima de zero e o desvio 
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padrão menor quando existe a recalibragem, além da inclinação da regressão 

replicar melhor um hedge perfeito. 

6.2. UTILIZANDO O MODELO DE TRÊS FATORES DA ETTJ 

A seção avalia o resultado do hedge utilizando o modelo de três fatores da 

ETTJ. A Figura 8 expõe a evolução do preço marcado a mercado do portfólio 

ativo, passivo com recalibragem mensal e sem este ajuste, bem como o 

resultado %P&L gerado em cada uma das carteiras. Os preços evoluem 

conjuntamente, mas o resultado da carteira sem rebalanceamento é mais 

volátil e oscila em grandes balanços, indicando um comportamento muito mais 

persistente. A performance acumulada das carteiras incluindo custos mostra 

que a carteira sem recalibragem apresenta um prejuízo 22 vezes maior que a 

carteira ajustada mensalmente. 

Figura 8 – Evolução da carteira imunizada via modelo de três fatores da ETTJ 

 

A Figura mostra a evolução histórica da imunização utilizando a metodologia de três fatores da 

curva de juros. A linha azul indica a série histórica do preço do ativo, enquanto a linha laranja 

tracejada é a série histórica do preço do passivo da carteira não recalibrada, e a linha verde 

tracejada é a série de preço desta carteira recalibrada. As linhas com referência do eixo 

esquerdo mostram a evolução do P&L ao longo do tempo, a linha laranja é referente a carteira 

não recalibrada, enquanto a linha verde é a carteira que é ajustada. 
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A Tabela 10 mostra a estatística descritiva para o %P&L destas 

estratégias. Verifica-se que a média de %P&L é de -0,232% com uma 

volatilidade associada de 0,584% para a carteira sem recalibragem, enquanto a 

carteira reajustada mensalmente apresenta uma média e volatilidade menor de 

%P&L, 0,005% e 0,188%, respectivamente. As distribuições dos retornos das 

duas carteiras são assimétricas, porém uma apresenta assimetria negativa e a 

outra positiva. O excesso de curtose é levemente negativo na carteira não 

recalibrada, em contraponto ao alto excesso de curtose da carteira ajustada. 

Tabela 10 – Análise descritiva do %P&L 

Carteira Média Mínimo Máximo 
Desvio 
Padrão 

Assimetria 
Excesso de 

Curtose 

Não recalibrada -0,232% -1,594% 1,594% 0,584% 0,1765 -0,2254 

Recalibrada 0,005% -1,168% 0,964% 0,188% -0,3936 5,9414 

Análise descritiva do %P&L da carteira recalibrada e não recalibrada (linha verde e laranja 

não tracejada da Figura 8, respectivamente). 

A fim de verificar estatisticamente a efetividade da imunização utiliza-se 

uma regressão linear simples que avalia a relação entre retornos. Os 

resultados da regressão linear simples estão expostos na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Resultados da Regressão 

Carteira Variável Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Estatística t P-valor R² 

Não 
recalibrada 

Intercepto (  ) 0,000 0,000 3,147 16,813% 99,729% 

Inclinação (  ) 0,934 0,001 751,464 0,000%   

Recalibrada 
Intercepto (  ) 0,000 0,000 1,566 11,764% 99,384% 

Inclinação (  ) 0,947 0,002 497,240 0,000%   

 

Carteira Variável 
Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrados 
Médios 

Estatística 
F 

Significância 
de F 

Não 
recalibrada 

Regressão 1 0,101 0,101 564.697 0,0% 

Resíduo 1532 0,000 0,000     

Total 1533 0,102 0,000     

Recalibrada 

Regressão 1 0,101 0,101 247.248 0,0% 

Resíduo 1533 0,001 0,000     

Total 1534 0,102 0,000     

Resultado da regressão da carteira recalibrada (retorno da linha azul, carteira ativa, e 

retorno da linha verde, certeira passiva – Figura 8) e da carteira não recalibrada (retorno da 

linha azul, carteira ativa, e retorno da linha laranja, certeira passiva – Figura 8). 

O teste estatístico t-student não rejeita a hipótese nula (       ) para o 

intercepto do modelo com um nível de significância de 5% para as duas 

carteiras apresentadas. Porém, rejeita para ambas a hipótese nula de 

inclinação unitária (       ) a um nível de significância de 5%. Isto indica 

que não existe viés, mas os retornos do ativo não são totalmente anulados pelo 

retorno do passivo, apesar da inclinação ser muito próxima de um. Ademais, os 

resultados mostram que a inclinação da regressão com recalibragem é maior, 

0,947 contra 0,934.  

O R² indica um poder explicativo da regressão com recalibragem de 

99,384% contra 99,729% da outra carteira, diferente do esperado inicialmente 

o R² da carteira recalibrada é menor. 

Da mesma forma que foi verificado na seção anterior, as medidas indicam 

que a performance da carteira que sofre o ajuste de quantidade é superior a de 

uma carteira que não é recalibrada. 
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6.3. COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE HEDGE 

A comparação entre as estratégias de imunização é realizada através das 

informações obtidas na análise descritiva e das métricas estatísticas das 

carteiras recalibradas mensalmente. Espera-se que, além do ganho da 

recalibragem, o desempenho do hedge utilizando o modelo de três fatores seja 

substancialmente superior à imunização via duração. A Figura 9 compara a 

evolução do %P&L da carteira imunizada via duração e da do hedge via 

modelo de três fatores da ETTJ. A imunização via modelo de três fatores é 

ligeiramente menos volátil. 

Figura 9 - Evolução de carteiras 

 

Evolução do %P&L, entre 02/01/2008 e 01/04/2014, da carteira imunizada via duração 

(linha verde) e do modelo que considera os três fatores da taxa de juros (linha laranja). 

A carteira imunizada via modelo de duração apresenta um prejuízo 

acumulado, incluindo custos de transação, de R$ 337 mil enquanto a carteira 

cujo hedge utiliza o modelo de três fatores gera um prejuízo de R$ 86 mil.  

A Figura 10 relaciona o comportamento da regressão linear do hedge. A 

imunização que considera os três movimentos da taxa de juros produz um 

padrão menos disperso, indicando um desempenho mais eficiente.  
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Figura 10 - Análise da evolução de carteiras 

 

Evolução das carteiras utilizando um gráfico de dispersão, onde um eixo representa o log 

retorno do passivo, enquanto o outro representa o log retorno do ativo. A linha verde 

representa um hedge perfeito, em que todo retorno do ativo é anulado pelo passivo. Os pontos 

azuis representam o a imunização utilizando o modelo de duração e os pontos vermelhos o 

modelo que considera as oscilações nos três fatores da taxa de juros. 

Porém, para analisar a eficiência do modelo, é necessário utilizar uma 

comparação estatística. A Tabela 12 resume as variáveis utilizadas para a 

comparação dos modelos. 

Tabela 12- Comparação entre modelos de imunização 

Variáveis  Via Duração 
Modelo de três 
fatores da ETTJ 

Inclinação 0,934 0,947 

Poder Explicativo 99,350% 99,384% 

%P&L Médio 0,014% 0,005% 

%P&L Mínimo -0,797% -1,168% 

%P&L Máximo 0,829% 0,964% 

%P&L Desvio Padrão 0,182% 0,188% 

Representa a comparação entre modelos de imunização, duração (pontos azuis – Figura 10) e 

modelo de três fatores da ETTJ (pontos vermelhos – Figura 10), utilizando as medidas 

escolhidas. 
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A inclinação mede o quanto uma variação na variável resposta impacta na 

variável independente, a imunização perfeita indica que o retorno do ativo deve 

ser compensado pelo retorno do passivo. A inclinação da estratégia imunizada 

pelo modelo de três fatores da ETTJ é de 0,947, maior que a inclinação gerada 

pelo modelo de duração. O R² utilizando o modelo de três fatores da ETTJ é 

ligeiramente maior que o via duração, 99,384% e 99,350%, respectivamente. 

Ou seja, a utilização do modelo de fatores possui um poder explicativo melhor. 

Por último, o %P&L médio gerado pela imunização utilizando o modelo 

proposto é menor (0,005%) se comparada com a estratégia via duração 

(0,014%). 

As métricas (inclinação, R², % P&L médio) indicam que o modelo que 

utiliza o modelo de três fatores da ETTJ é mais eficaz, além disso, o prejuízo 

gerado por este modelo é inferior. A comparação realizada é muito específica, 

desta forma, a próxima seção refaz o exercício para carteiras com portfólios 

passivos com características diferentes a fim de avaliar o desempenho da 

imunização em outras carteiras. 

6.4. COMPARAÇÃO ENTRE OUTROS PORTFÓLIOS 

Com o objetivo de avaliar o desempenho de outras composições de 

passivo, quatro novas carteiras foram construídas, duas utilizando o modelo de 

hedge de três fatores da ETTJ e duas imunizadas usando duração. 

As novas carteiras imunizadas usando o modelo de três fatores 

apresentam composições diferentes de contratos de DI1 e por consequência 

maturidades diferentes. Enquanto portfólio passivo original apresenta uma 

maturidade de 8,72 anos na data de construção, os novos possuem 

maturidades de 8,53 e 9,35 anos. 

 A Tabela 13 apresenta o desempenho das carteiras imunizadas utilizando 

o modelo de três fatores da ETTJ. 
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Tabela 13 - Comparação entre carteiras imunizadas utilizando o modelo de três fatores 
da ETTJ 

Variáveis  

Carteira imunizada 
com DI1 vencendo 

em: 02/01/2015, 
02/01/2017 e 
02/01/2019 

Carteira imunizada 
com DI1 vencendo 

em: 02/01/2015, 
02/01/2017 e 
02/01/2021 

 (ORIGINAL) 

Carteira imunizada 
com DI1 vencendo 

em: 02/01/2015, 
02/01/2019 e 
02/01/2021 

Duração 8,53 8,72 9,35 

Inclinação 0,982 0,947 0,869 

Poder Explicativo 99,90% 99,38% 97,38% 

%P&L Médio 0,00% 0,01% 0,02% 

%P&L Mínimo -0,28% -0,80% -1,83% 

%P&L Máximo 0,37% 0,83% 1,93% 

%P&L Desvio Padrão 0,07% 0,18% 0,40% 

Representa a comparação entre outras carteiras imunizadas utilizando o modelo de três 

fatores da taxa de juros. 

O portfólio ativo tem uma maturidade de 8,42 anos, o portfólio com 8,53 

anos de maturidade é o que apresenta o melhor casamento entre ativo e 

passivo, portanto este hedge naturalmente apresenta melhor desempenho, 

(maior inclinação, maior poder explicativo e %P&L médio e % P&L desvio 

padrão mais próximo de zero) se comparado com a carteira original. Por outro 

lado, a carteira imunizada com um passivo com maturidade mais longa (9,35 

anos) apresenta um desempenho inferior ao original. 

A Tabela 14 expõe os desempenhos das carteiras imunizadas via duração. 

Tabela 14 - Comparação entre carteiras imunizadas via duração 

Variáveis  
Carteira imunizada 
com DI1 vencendo 

em 13/06/2016 

Carteira imunizada 
com DI1 vencendo 

em 20/09/2016 
(ORIGINAL) 

Carteira imunizada 
com DI1 vencendo 

em 28/03/2017 

Duração 8,53 8,72 9,35 

Inclinação 0,980 0,934 0,844 

Poder Explicativo 99,91% 99,35% 97,03% 

%P&L Médio 0,00% 0,01% 0,01% 

%P&L Mínimo -0,39% -1,17% -2,65% 

%P&L Máximo 0,34% 0,96% 2,28% 

%P&L Desvio Padrão 0,07% 0,19% 0,44% 

Representa a comparação entre outras carteiras imunizadas utilizando o modelo de 

duração. 
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O portfólio passivo fictício com maturidade de 8,53 anos é o hedge com 

melhor desempenho entre as demais carteiras, pois apresenta o maior poder 

explicativo (99,91%), possui maior inclinação (0,98) além dos menores %P&L 

médio (0,00%) e volatilidade (0,07%). Isto acontece, pois este portfólio 

apresenta a maturidade mais próxima do portfólio ativo. 

Também é nítido que, quanto maior o descasamento entre ativo e passivo, 

pior o desempenho. Desta forma, a carteira que possui o portfólio passivo 

fictício com maturidade de 9,35 anos exibe a pior performance, com inclinação 

de 0,84, %P&L médio de 0,01% e desvio padrão do %P&L de 0,44%. 

Ao comparar estratégias de imunização casando as maturidades, as 

métricas indicam que o hedge utilizando o modelo de três fatores da ETTJ é 

superior à imunização via duração, pois apresenta um poder explicativo 

superior, uma inclinação mais próxima de um e %P&L médio e volatilidade 

menores. 

Ao analisar a carteira imunizada usando o modelo de fatores (com 

vencimentos para 02/01/2015, 02/01/2019 e 02/01/2021) contra a carteira que 

realiza hedge via duração com mesma maturidade de 9,35 anos, verifica-se 

que a primeira estratégia apresenta desempenho superior, com inclinação de 

0,869 (contra 0,84), poder explicativo de 97,38% (contra 97,03%) e volatilidade 

de 0,44% (contra 0,40%). O mesmo exercício com as mesmas conclusões 

pode ser realizado para as carteiras com maturidade de 9,35 anos. 
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7. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi apresentar e desenvolver um modelo 

alternativo de hedge de carteira de renda fixa que considera o movimento do 

nível, inclinação e curvatura da ETTJ na construção da carteira, além de propor 

a frequência ótima de recalibragem do hedge e avaliar o estatisticamente o 

desempenho de cada carteira. Com este propósito, o trabalho foi dividido em 

três etapas: a primeira consiste na construção da ETTJ utilizando o modelo 

paramétrico parcimonioso de Nelson & Siegel (1987) e Diebold & Li (2006); a 

segunda exibe a construção do hedge da carteira de renda fixa com 

recalibragem mensal, precificada com a curva de juros construída e imunizada 

utilizando a metodologia de duração e a de três fatores da ETTJ com base no 

modelo apresentado por Martellini et al. (2004); por último a avaliação 

estatística da performance. 

As simulações realizadas com a estrutura a termo da taxa de juros livre de 

risco brasileira entre 02/01/2008 e 01/04/2014 concluem estatisticamente, que 

a recalibragem mensal é a frequência adequada para anular o efeito da 

duração da carteira de renda fixa brasileira na amostra estudada, também 

confirma que o hedge da carteira de renda fixa utilizando o modelo de três 

fatores da ETTJ apresenta um desempenho superior que a imunização via 

duração para este exercício empírico. 

A imunização que considera as oscilações em nível, inclinação e curvatura, 

reproduz uma carteira de renda fixa onde o retorno do ativo anula o retorno do 

passivo de forma mais eficiente. Ademais, esta forma de imunização não 

produz ganhos e perdas expressivos nem gera volatilidade na estratégia de 

hedge, se comparado com a mesma carteira imunizada via duração. Por 

último, o poder explicativo do hedge é maior quando a imunização utiliza este 

modelo de três fatores da ETTJ. 

A conclusão secundária deste trabalho mostra quando a maturidade do 

ativo e passivo é próxima o desempenho da imunização é melhor. 
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Para elaboração da ETTJ no cenário brasileiro as extensões sugeridas são: 

inclusão do quarto fator como componente da construção do modelo 

parcimonioso, de acordo com Almeida et al. (2004) esta inclusão gera curvas 

mais voláteis e não lineares; tratar o   como mais um fator latente ao estimar o 

modelo de Nelson & Siegel (1987); e construir curvas para outros indexadores, 

por exemplo, cupom de moedas estrangeiras e inflação. 

Enquanto, para concepção da imunização da carteira de renda fixa as 

seguintes sugestões são feitas para trabalhos futuros: assim como na 

construção da ETTJ, inclusão do quarto fator como mais um componente do 

hedge e construir carteira imunizada para outros fatores primitivos de risco; 

estender a metodologia de imunização utilizando o modelo de três fatores para 

ativos cuja precificação utiliza mais de uma curva de juros; e construir um 

modelo que sinaliza qual melhor instrumento para imunização. 
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