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RESUMO 

 

 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo de três fatores em que os 

movimentos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Dólar, o Cupom Cambial, 

são determinados por variáveis macroeconômicas observáveis. O estudo segue a 

metodologia elaborada por Huse (2011), que propõe um modelo baseado nos 

estudos de Nelson e Siegel (1987) e Diebold e Li (2006). Os fatores utilizados são: 

taxa de câmbio em real por dólar, spread do Credit Default Swap (CDS) Brasil de 

cinco anos, índice de preço de commodities, taxa de cupom cambial futura com 

vencimento em três meses, taxa futura de juros em dólar com cupom zero (Libor), 

volatilidade implícita da taxa de câmbio esperada pelo mercado de hoje até um ano, 

e inflação implícita de um ano no Brasil. O modelo foi capaz de explicar 95% das 

mudanças na estrutura a termo do cupom cambial. Aumentos no spread do CDS, na 

taxa de cupom cambial de três meses, na Libor, no índice de preço de commodities, 

e na volatilidade implícita do câmbio com vencimento em um ano estão diretamente 

relacionados com aumento na curva de juros em dólar. Por sua vez, a depreciação 

cambial tem correlação positiva com as maturidades mais curtas, até 2.5 anos, e 

negativo com a parte longa, até cinco anos. Choques na inflação implícita têm um 

pequeno impacto positivo para vencimentos curtos, mas levemente negativo para 

vencimentos mais longos. 

 

Palavras-chave:  Taxa de juros em dólar. Estrutura a termo. Variáveis 

macroeconômicas. 

  



ABSTRACT 

 

 

This paper proposes to model of the Brazilian term structure of the US dollar-

denominated interest rates in which the level, slope and curvature factors are driven 

by observable variables as in Huse (2011). We proxy the macroeconomic conditions 

by the exchange rate of the Brazilian real against the US dollar, Brazil`s 5-year Credit 

Default Swap spread, the commodity price index, the 3-month dollar-denominated 

rate, the 1-year LIBOR rate, the 1-year implied exchange rate volatility, and the 1-

year Brazilian breakeven inflation. The model fits the yield curve very well, explaining 

95% of the variation. The dollar-denominated yield curve increases with the CDS 

spread, 3-month dollar denominated rate, the LIBOR rate, commodity prices, and the 

exchange rate volatility. The exchange rate depreciation is positively correlated with 

shorter maturities, until 2.5 years, and negatively with back end of the curve. 

Changes in the breakeven inflation have a very modest impact in the curve. 

 

Keywords : Dollar-denominated interest rates. Term structure. Macroeconomic 

variables. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

“Na semana de início do Mundial, companhias brasileiras captaram mais de US$ 7 

bilhões por meio de emissões de bônus, numa tentativa de aproveitar o bom 

momento...” (Oyamada e Moreira. Empresas emitem bônus no exterior. Valor 

Econômico, São Paulo, 27/6/2014).  

É cada vez mais comum empresas brasileiras captarem recursos no exterior com 

taxas denominadas em dólar. Tais operações ocorrem na maioria das vezes por não 

existirem as mesmas condições de preços e liquidez no mercado local. Boa parte 

dessas empresas trazem eventualmente esses recursos para o Brasil para gestão 

de projetos em moeda local. O número de empresas que atuam no mercado 

internacional tem crescido não só no âmbito financeiro, mas também no comercial, e 

o conhecimento sobre o cupom cambial é essencial para a gestão de seus ativos e 

passivos.  

A figura 1, abaixo, ilustra um reflexo claro do interesse crescente no cupom cambial, 

a saber, o aumento do volume de derivativos de cupom cambial negociados na 

Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). 
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Figura 1  - Evolução do volume do Cupom de três anos 

Fonte: Bloomberg 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo à la Huse (2011), em que o 

nível, a inclinação e a curvatura da Estrutura a Termo do Cupom Cambial (ETCC) 

dependem das condições de mercado: taxa de câmbio em real por dólar, spread do 

Credit Default Swap (CDS) Brasil de cinco anos, índice de preço de commodities, 

taxa de cupom cambial futura com vencimento em três meses, taxa futura de juros 

em dólar com cupom zero (LIBOR), volatilidade implícita da taxa de câmbio 

esperada pelo mercado de hoje até um ano, e inflação implícita de um ano no Brasil. 

Estimei a regressão através de MQO em uma estrutura de painel para três períodos 

diferentes: julho de 2006 a dezembro de 2014; julho de 2006 a dezembro de 2009; e 

janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Os resultados são ótimos, já que os modelos 

explicam entre 90% e 95% da variação. Além disso, ao analisar o modelo para o 

período total, de 2006 a 2014, temos que aumentos no spread do CDS, na taxa de 

cupom cambial de três meses, na Libor, no índice de preço de commodities, e na 
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volatilidade implícita do câmbio com vencimento em um ano estão diretamente 

relacionados ao aumento na curva de juros em dólar; a depreciação cambial tem 

correlação positiva com as maturidades mais curtas, até 2.5 anos, e negativa com a 

parte longa, até cinco anos; choques na inflação implícita causam impactos pouco 

relevantes na curva de cupom, porém positivamente correlacionados para os prazos 

com vencimento até dois anos, e negativamente correlacionados para os 

vencimentos mais longos, de dois a cinco anos. Esse trabalho é relevante para a 

indústria uma vez que variações nos preços na ETCC impactam diretamente o 

custo/benefício dos produtos financeiros utilizados pelas empresas para gestão dos 

seus ativos e passivos em dólar; e academicamente por ser o primeiro a fazer esse 

estudo no Brasil.  

A curva de juros em dólar utilizada no trabalho foi calculada diariamente utilizando os 

contratos futuros do termo de taxas de juros em dólar (FRC), Dólar futuro e DI 

negociados na BM&F, e a taxa do “casado”. Os contratos de FRC permitem a 

negociação de taxa de juros em dólar a termo, que começam em uma data futura 

(normalmente primeiro dia útil do mês seguinte à data de negociação) e terminam 

em outra data mais à frente. O dólar futuro é um derivativo em que se negocia o 

preço da taxa de câmbio futura para o primeiro dia útil de cada mês. No contrato de 

DI futuro é negociada a taxa média em reais acumulada do CDI (taxa de juros de um 

dia negociada no mercado interbancário) para o período especificado de cada 

vencimento. E por fim, o “casado” é um produto financeiro de balcão que tem como 

objeto de negociação o diferencial de preços entre o dólar futuro do primeiro 

vencimento na BM&F e a taxa de câmbio à vista. A partir da curva extraída, estimou-

se para cada dia da amostra os fatores de nível, inclinação e curvatura. Esses 

fatores variam no tempo de acordo com as condições macroeconômicas com 

impactos substanciais na ETCC, como pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2 – Formatos da Estrutura a Termo do Cupom Cambial em diferentes datas 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Sobre o tema alguns poucos trabalhos foram elaborados de 2000 até hoje, mesmo 

porque a liquidez era muito baixa e o mercado desse tipo de derivativo muito pouco 

desenvolvido. Alguns trabalhos analisam o impacto na ETCC de eventos que 

impactam diretamente a demanda por ativos e passivos em taxas de juros em dólar 

futuras. Vargas (2011) analisa o impacto do fluxo de emissões corporativas 

brasileiras em dólar sobre o cupom cambial, evidenciando uma diminuição no nível 

das taxas de FRC de, na média, 0.01% para cada USD 100 milhões de emissões. 

Além deles, Viola (2009) examina o impacto dos swaps cambiais ofertados pelo 

Banco Central na estrutura a termo do cupom cambial. Ela mostra que os swaps 

cambiais, o risco Brasil medido pelo EMBI, e a posição líquida de estrangeiros no 

cupom cambial impactam de forma significativa a estrutura a termo de cupom 

cambial. Outros trabalhos fazem análises com foco mais econométrico, como Guillen 

e Araújo (2004), que ao analisar o comportamento do cupom cambial através de 

uma decomposição tendência-ciclo, concluem que o cupom cambial no equilíbrio de 
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longo prazo converge para a trajetória do Prêmio do C-Bond, que é interpretado 

como componente de fundamento; no curto prazo converge para o Prêmio do Swap 

Cambial, relacionado a choques. Rochman e Ferreira (2007), por um método de 

análise de componentes principais, analisam a Estrutura Temporal de Cupom 

Cambial para identificar os fatores que a influenciam. Concluem que três fatores, 

sendo eles nível, inclinação e curvatura, foram responsáveis por no mínimo 95% da 

variabilidade da estrutura temporal de cupom cambial no período de 2002 a 2005. 

Esse último motivou o trabalho com o modelo de três fatores de Huse e assim como 

a tentativa de entender a dinâmica desses em função de variáveis 

macroeconômicas. Além disso, os resultados dos outros estudos citados 

influenciaram nas escolhas das variáveis macroeconômicas desse, uma vez que 

mostram que variáveis relacionadas com fluxos, como as emissões, swaps cambiais 

e posições líquidas de estrangeiros; e com risco país, como o EMBI e o C-Bond, são 

relevantes e impactam as taxas futuras de juros em dólares no Brasil. Apesar de não 

serem as mesmas e o período analisado também divergir, vemos que as variáveis 

pares escolhidas são estatisticamente relevantes e são importantes para explicar a 

dinâmica dos fatores da ETCC. 

O estudo mais próximo do que está sendo feito nesse trabalho foi escrito por 

Pinheiro, Almeida e Vicente (2007). Eles analisam a dinâmica da Estrutura a Termo 

do Cupom Cambial através de um modelo paramétrico em que a evolução dos 

fatores latentes é descrita sem e com a inclusão de variáveis macroeconômicas 

(EMBI Global e expectativa de inflação). Apesar dos resultados nesse estudo 

mostrarem que as variáveis macroeconômicas pouco contribuem no exercício de 

previsão das taxas de cupom cambial, o modelo sem variáveis macroeconômicas 

apresentou desempenho melhor para as maturidades longas, enquanto o modelo 

com variáveis macroeconômicas se mostrou melhor para as maturidades curtas. 

Apesar do tipo de análise ser parecido, é difícil comparar os resultados com os 

apresentados nesse estudo uma vez que Pinheiro, Almeida e Vicente analisam a 

ETCC apenas até a maturidade de um ano e em um período muito incipiente do 

mercado futuro de taxa de juros em dólares.  

Fora do tema cupom cambial, mas utilizando a mesma abordagem, Reis (2014) 

analisam os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo da taxa de juros 

(ETTJ) utilizando as variáveis taxa de câmbio em reais por dólar, expectativa da taxa 
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de inflação para daqui a 12 meses, spread do Credit Default Swap com maturidade 

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

SELIC para o final do ano corrente. Eles desenvolveram um modelo que foi capaz de 

explicar 94% das mudanças na ETTJ. Thiele (2013) também utiliza o modelo 

proposto por Huse e analisa os determinantes macroeconômicos da estrutura a 

termo das expectativas de inflação no Brasil. O modelo desenvolvido nesse estudo 

foi capaz de explicar 85.35% na mudança dessa estrutura a termo. 

Na seção 2 é feita uma revisão da literatura sobre modelagem da ETTJ. Na seção 3 

descrevo a curva de cupom cambial e as especificidades do mercado em que é 

negociada. Na seção 4 apresento a metodologia de construção da curva, a 

descrição das variáveis macroeconômicas utilizadas e a metodologia do modelo de 

regressão. Na seção 6 temos os resultados da estimação, e na seção 6 as 

considerações finais do trabalho.  

 

  



 
 
 
 

15 
 

2 REVISAO DE LITERATURA 

 

 

Os modelos desenvolvidos para estimação da curva de juros evoluíram ao longo do 

tempo em número de fatores e utilização de modelos econômicos. Empiricamente 

vê-se que os modelos de um fator são pouco eficientes quando se tenta ajustar os 

diferentes formatos da estrutura a termo das taxas de juros, e, empiricamente vê-se 

que são necessários ao menos três fatores para que seja possível capturar tais 

formatos de maneira mais eficiente. Modelos com dois e três fatores foram 

desenvolvidos na década de 1990. Longstaff e Schwartz (1992) utilizam a taxa de 

juros de curto prazo e a volatilidade da taxa de curto prazo respectivamente como 

fatores para elaborar um modelo, e posteriormente Balduzzi, Das, Foresi e 

Sundaram (1996) adicionam outro fator: a média das taxas de curto prazo. Além 

desse, outro modelo de três fatores foi desenvolvido por Knez, Litterman e 

Scheinkman (1991), mas que correspondiam ao nível, inclinação e curvatura da 

ETTJ. 

Alguns modelos paramétricos foram desenvolvidos para estimação da curva de 

juros. Nelson e Siegel (1987) desenvolvem um modelo parcimonioso de três fatores 

que explicam o nível, inclinação e curvatura das taxas de juros. Bjork e Christensen 

(1999), com o objetivo de melhor modelar as maturidades de curto prazo, adicionam 

um segundo fator de inclinação ao modelo de Nelson-Siegel.  

O modelo de Nelson e Siegel tornou-se popular por conseguir capturar os diferentes 

formatos da estrutura a termo da curva de juros de maneira relativamente simples. 

Ajusta-se a curva forward por meio de um polinômio com aproximação exponencial:  

 

�1�					f�τ� = β	 + β�e��+	β�λe�� 
 

Que pode ser reescrito somando uma constante a uma função de Laguerre: 

�2�					y���� = β	 + β� �1 − e���
λ�� �+	β� �1 − e���

λ�� − e���� + �����, � = 1, … ,� 
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em que y���� é uma função que representa a taxa de rendimento dos títulos 

utilizados para construção da curva para as maturidades ��.  
Os coeficientes β	,	β� e β�, são os fatores de longo, curto e médio prazo, 

respectivamente, e o λ é parâmetro de decaimento da curva de juros. Valores baixos 

produzem um lento decaimento e altos valores um rápido decaimento. Nelson e 

Siegel mostram que o modelo, quando aplicado para dados dos títulos norte-

americanos no período de 1981 a 1983, é capaz de explicar 96% das variações das 

taxas analisadas.  

Diebold e Li (2006) desenvolvem um modelo dinâmico para a curva de juros a partir 

da abordagem de Nelson e Siegel. Eles reescrevem em (3) a curva de juros em 

função da maturidade τ  para cada período t. 

 

�3�					"#���� = β	,$ + β�,$ �1 − e�%��
λ#�� � +	β�,$ �1 − e�%��

λ#�� − e�%��� + �����, � = 1, … , �, &
= 1, … , ' 

e assim reinterpretam os betas como fatores de nível, inclinação e curvatura, 

seguindo a tradição iniciada por Knez, Litterman e Scheinkman (1991). Os betas 

variantes no tempo conferem um caráter dinâmico do modelo. Diebold e Li sugerem 

estimar os betas para cada instante no tempo através de regressões no corte e 

depois modelam sua dinâmica usando um modelo VAR. 

Huse (2011) propôs aproveitar a estrutura em painel da equação (3) para estimar a 

dinâmica dos fatores como uma função de variáveis de estado observadas. A grande 

vantagem é que o número de parâmetros a serem estimados na equação não 

aumenta conforme o número de vértices na curva como em Evans e Marshall 

(2007), nem com o período amostral como em Diebold e Li (2006). Entre variáveis 

de estado observadas, Huse inclui variáveis macroeconômicas que explicam a 

dinâmica da curva de juros extraída dos títulos norte-americanos para o período de 

1970 a 2003. A curva de juros é descrita pela equação (4) abaixo. 

�4�					"#��� = β	,$ + β�,$ �1 − e�%�
λ#� �+	β�,$ �1 − e�%�

λ#� − e�%�� + ����, & = 1, … , '	 
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em que y��� é uma função que representa a taxa de rendimento dos títulos utilizados 

para construção da curva para as maturidades �, e o vetor )# = �)	,#, )�,#, )�,#� é uma 

função de variáveis macroeconômicas. 

Fixando o lambda, o modelo é estimado por mínimos quadrados de forma bastante 

precisa, por se trabalhar com N maturidades e T observações. 

O vetor )# foi estimado via MQO para cada um dos períodos t, e o erro ���� é 

independente da maturidade. O λ# foi assumido fixo no tempo com um valor já 

determinado em * = 0. 006667. A razão para fixar o λ# é o fato de não existir 

significância econômica para o parâmetro, e utilizar técnicas lineares de estimação 

do modelo. Além disso, a estimação do modelo utiliza os dados tanto em cortes 

transversais como em séries de tempo. 
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3 Cupom Cambial  

 

 

O cupom cambial é a taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a 

acumulação da taxa de Depósitos Interfinanceiros, DI, e a variação da taxa de 

câmbio, ou seja, é a denominação dada ao diferencial entre a taxa de juro interna e 

a variação cambial, ambas referidas ao mesmo período de tempo. Em outras 

palavras é a taxa de juros para aplicações em dólares no Brasil. Essa taxa pode ser 

encontrada em contratos futuros negociados na BM&F, ou em títulos como a NTN-D, 

por exemplo.  

O DI Futuro é um derivativo que tem como objeto de negociação a taxa média 

acumulada do CDI para o período entre o dia da negociação (inclusive), e um dia útil 

anterior ao seu prazo de vencimento.  

A forma atual de negociação do contrato de DI futuro – taxa anual, base 252 dias 

úteis – foi introduzida pela BM&F em 18 de janeiro de 2002. Para manter 

compatibilidade com o mecanismo original de preço unitário (PU), que foi a forma 

adotada pela Bolsa quando do lançamento do contrato em 1991, procede-se à 

transformação automática de todos os negócios efetuados em pregão para cotação 

em PU. Todas as posições compradas em pregão, ou seja, compradas em taxa, 

revelando expectativa de alta para a taxa de juro, são automaticamente convertidas 

em posições vendidas em PU, e vice-versa (BM&F, 2010).  

O valor final de liquidação do contrato (valor de face) é de R$ 100.000,00. O 

derivativo segue uma remuneração a juros compostos, seu Preço Unitário (PU, 

preço de um contrato do derivativo em uma determinada data) é obtido a partir do 

desconto do valor de face pela taxa negociada, exponencialmente, por dia útil base 

252 conforme a equação 5. 

 

(5)    )252/()1(

000.100
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Em que PU é o preço unitário; i denota a taxa de juros negociada, expressa em 

percentual ao ano, com base em 252 dias úteis; e du indica o número de dias úteis 

até o vencimento do contrato. 

A BM&F divulga diariamente os PUs de todos os contratos em aberto do DI Futuro, a 

partir dos quais pode-se obter as taxas de juros para todos os vencimentos 

disponíveis. 

O contrato futuro de DDI, como definido pela BM&F, é um derivativo financeiro, cujo 

objeto de negociação é o Cupom cambial, ou seja, a taxa de juro obtida a partir do 

cálculo da diferença entre a acumulação da taxa de DI, no período compreendido 

entre a data de operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e a variação 

da taxa de câmbio observada entre o dia útil anterior a data da operação, inclusive, e 

a data de vencimento do contrato, exclusive. A Taxa de juro, referente à cotação, é 

expressa em percentual ao ano, linear, base 360 dias corridos, com até três casas 

decimais. Esse contrato pode ser negociado para os quatro primeiros meses 

subsequentes ao mês em que a operação for realizada e, a partir daí, os meses que 

se caracterizarem como de início de semestre. 

O preço de fechamento, assim como o contrato futuro de DI, é expresso em PU, e é 

apurado e/ou arbitrado diariamente pela BM&F, a seu critério, para cada um dos 

vencimentos autorizados, para efeito de atualização do valor das posições em 

aberto e de apuração do valor de ajustes diários e de liquidação das operações day 

trade – operações de compra e venda no mesmo dia (BMF, 2010).  

As operações de compra e venda são contratadas em taxa, mas são transformadas 

em operações de venda e compra, respectivamente, em PU. No final de cada 

pregão, depois de transformadas em PU, serão ajustadas com base no preço de 

ajuste do dia. O preço de ajuste pode ser calculado como mostra a equação 6. 
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Em que PU é o preço unitário; i é a taxa de juro negociada, em percentual; n é o 

número de dias corridos compreendido no período entre a data da operação, 

inclusive, e a data de vencimento, exclusive. 

Na data de vencimento do contrato, o preço de ajuste será de 100.000. 

O contrato futuro de DDI serve para que as empresas e instituições financeiras 

possam se proteger do risco de oscilação do cupom cambial. Por exemplo, uma 

instituição financeira com ativo em dólar mais taxa fixa, e passivo em CDI corre o 

risco de que o CDI do período venha ser maior que a variação cambial mais a taxa 

fixa do ativo dolarizado (FIGUEIREDO, 2005). 

 

 

3.1 Cupom Cambial Sujo e Cupom Cambial Limpo 
 

 

Podemos calcular a taxa de juros em dólares, o cupom cambial, de duas maneiras: 

utilizando a PTAX (índice de taxa de câmbio calculado diariamente pelo Banco 

Central) do dia anterior como referência, ou a taxa de câmbio do dia de início do 

período considerado. No mercado financeiro brasileiro convencionou-se que, quando 

calculado pela PTAX, denomina-se o cupom cambial como cupom cambial sujo. Já 

quando calculado da segunda maneira, utilizando o preço do dólar à vista (SPOT), 

denomina-se cupom cambial limpo. Ambas as taxas utilizam como base anual 360 

dias corridos.  

No Brasil, as negociações de câmbio são realizadas em sua maioria no mercado 

futuro. O contrato futuro de dólar com vencimento no primeiro dia útil do mês 

seguinte é o que possui maior liquidez e são negociados em média entre USD 10 e 

USD 20 bilhões por dia, enquanto o mercado à vista negocia entre um e três bilhões 

de dólares. Em determinadas situações de liquidez de mercado, o banco prefere 

realizar operações no mercado de derivativos e transferir suas posições para o 

mercado à vista. Nesse processo o banco pode realizar algum resultado, positivo ou 

negativo, em função das variações intradia dos níveis do cupom cambial e da taxa 

de juro prefixada, fatores de formação dos preços do mercado futuro (GARCIA, 
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M.G.P. & URBAN, F., 2005). Para fazer essa transferência, é negociado no mercado 

via balcão, o “casado”, que é o diferencial entre o preço do dólar negociado para o 

primeiro vencimento na BM&F e o preço do dólar à vista. Como a taxa de juros em 

reais e o preço do dólar futuro são negociados via derivativos e já tem seus preços 

definidos, ao negociar o “casado”, os bancos estão simplesmente negociando uma 

taxa de juros em dólar para o primeiro dia útil do mês seguinte. Com os preços do 

casado e do derivativo de dólar negociado na bolsa, temos o preço do SPOT. A 

PTAX é divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil. 

 

 

3.2 Formas de negociação 
 

 

Atualmente o cupom cambial é negociado na BM&F em contratos de FRA (Forward 

Rate Agreement). Primeiro será descrito como funciona um contrato de DDI, uma 

vez que o FRA é composto por dois contratos de DDI, como será explicado mais 

adiante. 

A negociação do contrato futuro de cupom cambial na BM&F (DDI) teve início em 

1998, quando veio substituir o uso combinado, pelos agentes do mercado, dos 

contratos futuros de dólar e de DI de um dia. 

O DDI é um contrato onde uma das partes fica ativa em CDI e a outra em variação 

cambial (USD) mais uma taxa, que é o cupom cambial. 

Ao transacionar um contrato futuro de DDI, negocia-se o cupom cambial sujo. Isso 

acontece, uma vez que é mais conveniente e menos complicado negociar uma taxa 

de juros em dólar durante o dia que não tenha variações provocadas pelas variações 

da taxa de câmbio. Assim, usa-se um valor fixo de câmbio (PTAX do dia anterior) e 

negocia-se a taxa de juros em dólar (cupom cambial sujo). 

Para minimizar as distorções derivadas do cupom sujo, as instituições financeiras 

operavam, em 1999 e 2000, o contrato de DDI junto com uma posição contrária no 

mercado futuro de câmbio (Dol Fut), para um vencimento anterior. Essa estrutura 

está exemplificada na Figura 3.  
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Figura 3 - Negociação DDI + Dol Fut de um mês. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Essa estrutura permitia eliminar a variação cambial implícita no contrato de DDI, e 

negociar apenas a taxa do cupom para o prazo desejado, contra uma posição 

contrária na taxa de juros em dólar de prazo igual a um mês, denominado como 

cupom curto. No entanto, o gerenciamento das posições era complicado, pois havia 

pouca efetividade na taxa futura que se pretendia negociar, e o custo operacional 

era alto.  

Em janeiro de 2001, a BM&F lançou uma modalidade operacional no mercado de 

DDI com o propósito de permitir a realização de FRA (Foward Rate Agreement) de 

cupom cambial, cujo código de negociação é FRC. FRA de cupom cambial na BM&F 

é a taxa forward entre a data do primeiro vencimento de dólar da BM&F e o 

vencimento do contrato de FRA em análise. 



 
 
 
 

23 
 

Não existem posições em aberto dos contratos futuro de FRA. As operações 

realizadas nesse mercado são automaticamente transformadas pela bolsa em duas 

posições no mercado futuro de DDI: uma de mesma natureza, na ponta longa do 

DDI futuro, que corresponde ao vencimento do FRA; e outra, de natureza inversa, na 

ponta curta do DDI futuro, que corresponde ao primeiro vencimento de DDI futuro. 

Portanto ao comprar o FRC com vencimento em um ano, compra-se de fato o 

contrato futuro de DDI com vencimento em um ano e vende-se o contrato futuro de 

DDI com vencimento em um mês (Figura 2). Na prática, ao se negociar o FRA, está 

negociando-se o cupom cambial limpo entre o primeiro vencimento de DDI futuro e o 

DDI de ponta longa (FIGUEIREDO, 2005). 

Esse mercado, assim como o de DDI, é utilizado por empresas, investidores e 

instituições financeiras que têm como objetivo se proteger das oscilações do cupom 

cambial, e/ou especular ou arbitrar tais oscilações. 

Além de eliminar o problema de negociação, o FRA eliminou a distorção causada 

pela variação cambial, como será explicado no próximo capítulo. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 Cupom Cambial 
 

 

O estudo analisou as curvas de cupom cambial limpo para as maturidades τ = 0.25, 

0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.3, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 e 5 (em anos). 

Utilizou-se uma base de dados histórica de elaboração própria com dados de 3 de 

julho de 2006 a 30 de dezembro de 2014. As taxas foram calculadas diariamente, 

utilizando os contratos futuros de FRC, Dólar futuro e DI negociados na BM&F, e a 

taxa do “casado”. Como há vértices específicos no mercado de FRC, é necessário 

um método de interpolação para encontrar os prazos desejados. Os métodos de 

interpolação mais difundidos no mercado são: Exponencial (log-linear ou 

interpolação Money Market), Linear e Spline Cúbico. (Metodologia CETIP de 

Marcação a Mercado, 2010). Foi utilizado o método de interpolação linear para 

determinar o fator de cada período. 

Primeiramente, para chegar à taxa do cupom limpo para os vértices específicos da 

BM&F calcula-se o fator da taxa até o primeiro dia útil do mês seguinte (

futuroftCupom 1 ) à data de análise como na equação 7 abaixo. 

 

(7)     
futuroDOL

txPRESPOT
futuroftCupom

futuroDU
futuro

1

)1(
1

)252/(
1

1+×
=  

 

Em que futuroDOL1  é o preço do dólar futuro com vencimento no primeiro dia útil do 

mês seguinte à data de análise; SPOT é preço do dólar à vista, calculado pela 

diferença entre o preço do dólar futuro e o “casado” negociado no balcão; futurotxPRE1  

é taxa de juro em reais negociada, expressa em percentual ao ano, com vencimento 

no primeiro dia útil do mês seguinte à data de análise e base 252 dias úteis; e 
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futuro
DU

1  é o número de dias úteis a partir da data de negociação até o primeiro dia 

útil do mês seguinte à data de análise. 

Depois calcula-se o fator para o período de cada FRC ( FRCftCupom ) especificamente 

como na equação 8. 

 

(8)     	 )
360

1( FRCFRC
FRC

DCsCupom
ftCupom

×+=  

 

Em que FRCCupom  é a taxa do FRC específico negociado na BM&F; FRCDCs  é o 

número de dias corridos entre o primeiro dia útil do mês seguinte à data de análise e 

o vencimento do FRC específico. 

Ao se multiplicar os dois fatores calculados, temos o fator para o período total, entre 

a data analisada e o vencimento do FRC negociado na bolsa. A partir desse fator 

calculamos facilmente a taxa do cupom limpo para esse período ( VctBMFCupomLimpo ): 

 

(9)   		 VctoBMFFRCVctBMF DCsftCupomfuturoftCupomCupomLimpo ÷×−×= 360]1)1[(  

 

Em que VctoBMFDCs  é o número de dias corridos entre a data de análise e a 

data de vencimento do FRC específico negociado na BM&F. 

Enfim, de posse dos fatores calculados para cada vencimento de FRC negociado na 

BM&F, calculam-se as taxas paras os períodos analisados nesta dissertação 

interpolando as taxas linearmente. 

A tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas da curva de cupom cambial para o 

período de 2006 a 2014. Percebe-se uma amplitude muito grande nos níveis das 

curvas nos diferentes vértices. A maturidade de três meses, por exemplo, apresenta 

um valor mínimo de 0.36% e máximo de 9.71%. Além disso, o trabalho verifica que a 

volatilidade é menor quanto mais longa a maturidade, saindo de 1.88% a.a. para a 

taxa de três meses e chegando a 1.42% a.a. para a maturidade de cinco anos. 
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Ao separar a amostra em dois períodos, de julho de 2006 a dezembro de 2009, e 

janeiro de 2010 a dezembro de 2014, e analisar as estatísticas descritivas como 

apresentadas nas tabelas 2 e 3, tem-se que todas as máximas ocorreram no 

primeiro período e todas as mínimas no segundo período. Esse fato interessante 

pode ser explicado superficialmente pela crise financeira de 2008 e pela dinâmica do 

preço das commodities. Em meados de 2008 com a intensificação da crise dos 

subprimes, os preços das commodities despencaram, como pode ser observado 

pelo índice Thomson Reuters/CoreCommodity e a aversão a risco tomou conta dos 

mercados internacionais. Nesse cenário, os investidores estrangeiros liquidavam 

seus investimentos e remetiam o capital para seus países de origem. Dessa forma, 

ocorreu um aumento muito grande da demanda por dólares à vista no mercado local, 

refletido pelo preço da taxa de câmbio. Para que esse movimento pudesse se 

equilibrar, as taxas de juros em dólar subiram para maiores patamares, embutindo 

um prêmio de risco muito maior e remunerando os investidores por isso. Já a partir 

de 2010, com a execução do Quantitative Easing (QE) pelo banco central norte-

americano para combater a crise financeira, houve um aumento da liquidez 

internacional de papel moeda. Essa liquidez influenciou positivamente no preço das 

commodities, o que gerou um fluxo maior de dólares para o Brasil e gerou um 

impulso no crescimento da economia. Além disso, esse dinheiro novo precisava ser 

alocado e países com taxas de juros altas e com crescimento relativamente bom 

eram os principais destinos. Assim o prêmio de risco reduziu bastante e as taxas do 

cupom cambial caíram para os menores níveis até então. 
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Tabela 1 - Estatísticas descritivas da curva de cupom para o período de julho de 2006 a 

dezembro de 2014 

2006 - 2014 

Maturidade         
(meses) 

Média  
(% 

a.a.) 

Desv. Padrão 

 (% a.a.) 
Mín.           

(% a.a) 
Max.     

(% a.a.) 

3 2.65 1.88 0.36 9.71 

4 2.71 1.84 0.32 10.13 

5 2.77 1.82 0.51 9.82 

6 2.86 1.79 0.57 9.44 

7 2.84 1.78 0.60 9.64 

8 2.92 1.76 0.72 9.34 

9 2.96 1.75 0.71 9.11 

12 3.07 1.70 0.90 8.29 

15 3.17 1.65 1.01 8.15 

18 3.26 1.61 1.15 8.05 

21 3.35 1.56 1.27 8.15 

24 3.43 1.53 1.36 8.22 

30 3.62 1.48 1.49 8.31 

36 3.81 1.44 1.61 8.54 

42 4.02 1.41 1.70 8.97 

48 4.23 1.40 1.86 9.40 

54 4.40 1.40 1.98 9.87 

61 4.64 1.42 2.19 10.80 
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Tabela 2 - Estatísticas descritivas da curva de cupom para o período de julho de 2006 a 

dezembro de 2009. 

2006 - 2009 

Maturidade 
(meses) 

Média      
(% a.a.) 

Desv. 
Padrão (% 

a.a.) 
Mín.                 

(% a.a.) 
Max.           

(% a.a.) 

3 4.11 1.96 0.74 9.71 

4 4.18 1.90 0.83 10.13 

5 4.24 1.86 0.92 9.82 

6 4.37 1.78 1.13 9.44 

7 4.30 1.82 1.02 9.64 

8 4.40 1.76 1.19 9.34 

9 4.44 1.73 1.29 9.11 

12 4.56 1.63 1.60 8.29 

15 4.65 1.53 1.84 8.15 

18 4.72 1.43 2.09 8.05 

21 4.80 1.35 2.33 8.15 

24 4.87 1.28 2.45 8.22 

30 5.03 1.16 2.63 8.31 

36 5.21 1.07 2.83 8.54 

42 5.40 1.00 3.08 8.97 

48 5.60 0.97 3.41 9.40 

54 5.78 0.96 3.68 9.87 

61 6.04 0.96 3.96 10.80 
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Tabela 3 - Estatísticas descritivas da curva de cupom para o período de dezembro de 2009 
a dezembro de 2014. 

2010 - 2014 

Maturidade   
(meses) 

Média 
(% a.a.) 

Desv. 
Padrão (% 

a.a.) 
Mín.                    

(% a.a.) 
Max.        

(% a.a.) 

3 1.63 0.89 0.36 7.60 

4 1.69 0.84 0.32 6.96 

5 1.75 0.80 0.51 6.41 

6 1.82 0.77 0.57 5.77 

7 1.83 0.75 0.60 6.01 

8 1.89 0.73 0.72 5.65 

9 1.92 0.71 0.71 5.53 

12 2.04 0.68 0.90 5.16 

15 2.14 0.66 1.01 4.98 

18 2.25 0.65 1.15 4.85 

21 2.34 0.64 1.27 4.80 

24 2.43 0.64 1.36 4.71 

30 2.63 0.64 1.49 4.61 

36 2.84 0.65 1.61 4.70 

42 3.06 0.66 1.70 4.93 

48 3.28 0.67 1.86 5.14 

54 3.44 0.67 1.98 5.22 

61 3.66 0.67 2.19 5.44 

 

 

4.2 Dados Macroeconômicos 
 

 

Além das curvas de cupom cambial, o trabalho utilizou as variáveis 

macroeconômicas abaixo para analisar mudanças nos fatores da estrutura a termo 

do cupom cambial. A amostra apresenta periodicidade diária, e foi obtida na base 

histórica da Bloomberg, para o mesmo período das curvas: 1 de julho de 2006 a 30 

de dezembro de 2014. 
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• Credit Default Swap  Brasil cinco anos (CDS) 

Essa variável foi escolhida por representar uma medida de prêmio de risco do Brasil, 

uma vez que funciona como uma espécie de seguro contra o risco de calote do país. 

O trabalho escolheu o vencimento com prazo de cinco anos por ser o contrato que 

apresenta maior liquidez. 

• Taxa de câmbio à vista em reais por dólar (BRL) 

Essa variável foi escolhida por ser uma medida de referencia para variação do nível 

de equilíbrio para a oferta e demanda de dólares no país. 

• Preço de commodiities (CRY) 

O índice Thomson Reuters/CoreCommodity (CRY) é uma média aritmética de 

preços futuros de uma cesta de commodities negociadas no mercado internacional. 

• Taxa Curta 

Taxa curta é a taxa de juros em dólares futura de três meses. Essa taxa é 

extremamente sensível à expectativa de fluxos cambiais no mercado à vista de 

câmbio, e representa o nível de taxa em que será possível aplicar ou tomar recursos 

em dólares no curto prazo. 

• Libor Curta 

A Libor curta é a taxa de juros com cupom zero extraída dos contratos futuros 

negociados no mercado norte-americano, e representa as expectativas do mercado 

em alterações na política monetária tendo como principais insumos dados 

macroeconômicos da economia norte-americana.  

• Volatilidade implícita do câmbio de um ano (VOL) 

É uma medida de volatilidade futura esperada pelo mercado para a taxa de câmbio 

real por dólar para daqui a um ano calculada por meio de opções no dinheiro (At the 

Money options). Variações significam aumento ou diminuição do nível de incerteza 

no curto prazo, e consequentemente aumento do prêmio de risco exigido pelo 

mercado para operações futuras. 

• Inflação Implícita de um ano (INFLACAOBR) 

A inflação implícita é o diferencial entre as curvas de taxas pré-fixadas e a curva de 

taxas reais. Essa taxa de um ano foi calculada pela diferença do juro nominal obtida 
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na curva de DI1 da BM&F e pelo juro real obtido na curva de Swap IPCA também 

divulgado pela BM&F. 

A tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis macroeconômicas para 

os períodos analisados nesse trabalho. Pelos dados vê-se que houve grandes 

variações dos fatores macroeconômicos. A taxa média do prêmio de risco do país 

(CDS) foi 1.48%, sendo 1.57% entre 2006 a 2009 e 1.41% entre 2010 e 2014. A 

média da inflação implícita de um ano foi de 5.28%, e também se deteriorou ao 

longo do tempo, sendo 4.43% na média no período de 2006 a 2009, 5.87% na média 

entre 2010 e 2014. As estatísticas descritivas da taxa curta e da libor curta estão em 

linha com a análise das tabelas 1, 2, 3 ao evidenciar uma diminuição dos prêmios e 

risco e aumento da liquidez Internacional de dólares. A média da taxa da libor curta 

saiu de 3.71% a.a. entre 2006 e 2009 e foi para 0.68% a.a. para o período de 2010 a 

2014. A taxa curta saiu de 4.11% a.a. e foi para 1.63% ao ano. 
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas dos fatores macroeconômicos para os períodos 

analisados. 

2006 - 2014 Média Desv. Padrão Mediana Mín. Max. 

CDS5Y (%a.a.) 1.48 0.64 1.31 0.62 5.86 

VOL (%a.a.) 15.18 4.07 14.23 9.23 36.90 

BRL (BRL/USD) 1.97 0.26 1.96 1.54 2.74 

INFLACAOBZ (%a.a.) 5.28 0.98 5.32 3.35 7.63 

CUPOMCURTO (%a.a.) 2.65 1.88 1.79 0.36 9.71 

Índice de Comm. (CRY) 3.04 0.45 3.01 2.00 4.74 

LIBORCURTA (%a.a.) 1.93 1.80 1.21 0.25 6.01 

2006 - 2009 Média Desv. Padrão Mediana Mín. Max. 

CDS5Y (%a.a.) 1.57 0.93 1.24 0.62 5.86 

VOL (%a.a.) 16.13 5.49 14.35 9.23 36.90 

BRL (BRL/USD) 1.96 0.23 1.94 1.56 2.51 

INFLACAOBZ (%a.a.) 4.43 0.73 4.29 3.35 6.72 

CUPOMCURTO (%a.a.) 4.11 1.96 4.55 0.74 9.71 

Índice de Comm. (CRY) 3.12 0.62 3.11 2.00 4.74 

LIBORCURTA (%a.a.) 3.71 1.50 3.76 1.42 6.01 

2010 - 2014 Média Desv. Padrão Mediana Mín. Max. 

CDS5Y (%a.a.) 1.41 0.29 1.37 0.90 2.41 

VOL (%a.a.) 14.52 2.46 14.19 9.79 24.55 

BRL (BRL/USD) 1.98 0.28 1.99 1.54 2.74 

INFLACAOBZ (%a.a.) 5.87 0.64 5.81 4.44 7.63 

CUPOMCURTO (%a.a.) 1.63 0.89 1.34 0.36 7.60 

Índice de Comm. (CRY) 2.98 0.25 2.96 2.28 3.71 

LIBORCURTA (%a.a.) 0.68 0.43 0.55 0.25 1.89 

 

As variáveis macroeconômicas foram normalizadas pela média e pelo desvio padrão 

para melhor interpretação dos resultados. 

Além das variáveis macroeconômicas, desenvolvi os fatores empíricos de nível, 

inclinação e curvatura como descrito abaixo: 

• Nível : Taxa de cinco anos da curva de cupom cambial. 

• Inclinação : Diferencial entre as taxas de cupom cambial de cinco anos e três 

meses. 
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• Curvatura : Duas vezes a taxa de um ano menos a soma da taxa de cinco 

anos com a taxa de três meses. 

 

 

4.3 Modelo 

 

 

Será utilizado neste trabalho o modelo de três fatores proposto por Huse (2011), 

como equacionado abaixo: 

 

(10)     "#��� = )	,# + )�,# ∗ 0		1234
5� 6 +	)�,# ∗ 0		1234

5� −	75�6 + � 

 

Em que )	,#, )�,# e )�,# serão funções das variáveis macroeconômicas como mostram 

as equações a seguir: 

 

(11)     89,: = 	)	; + )		 ∗ <=># + )	� ∗ ?@A# + )	� ∗ <@B# + )	C ∗ <�DEF	<�G&E# +	)	H ∗
A�IEG	<�G&J# +	)	K ∗ LMA# + )	N ∗ O�PAQ<QM?@ 

(12)     8R,: = 	)�; + )�	 ∗ <=># + )�� ∗ ?@A# + )�� ∗ <@B# + )�C ∗ <�DEF	<�G&E# + )�H ∗
A�IEG	<�G&J# + )�K ∗ LMA# + )�N ∗ O�PAQ<QM?@# 

(13)     8S,: = 	)�; + )�	 ∗ <=># + )�� ∗ ?@A# + )�� ∗ <@B# + )�C ∗ <�DEF	<�G&E# + )�H ∗
A�IEG	<�G&J# + )�K ∗ LMA# + )�N ∗ O�PAQ<QM?@# 

 

O parâmetro * é o principal determinante das cargas 0		1234
5� 6 e 0		1234

5� −	75�6, que 

são os fatores da curva de Nelson e Siegel. Esses fatores foram calculados de forma 

a maximizar o fator de curvatura na maturidade de nove meses, e o resultado obtido 

foi * = 0. 006667. 

A dinâmica das cargas dos três fatores se comporta como mostra a figura 4.  
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Figura 4 – Dinâmica das cargas. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O coeficiente Beta Nível é independe de * e corresponde ao nível da curva. O 

coeficiente 8R é o fator que corresponde à inclinação da curva e tem o valor máximo 

em um, decrescendo exponencialmente até zero. O coeficiente 8S corresponde ao 

faor de curvatura da curva e tem maior efeito sobre as taxas de médio prazo.  

Depois de preparados todos os dados para o período de 3 de julho de 2006 a 30 de 

dezembro de 2014, o trabalho rodou uma regressão múltipla para a variação da taxa 

de cupom cambial utilizando o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

Imaginando possíveis diferenças nas variações de preços entre os períodos de 2006 

a 2009 e 2010 a 2014, o trabalho analisou também os resultados do modelo para os 

dados desses períodos separadamente. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Seguindo a metodologia descrita anteriormente, três regressões múltiplas foram 

rodadas para a curva da taxa de juros em dólar no mercado local, a curva de Cupom 

Cambial. Para a primeira foram consideradas 38232 observações, compostas por 

2124 dias entre julho de 2006 e dezembro de 2014, para dezoito vértices da curva. A 

tabela 5 tem os detalhes da regressão e pode-se perceber que, com exceção da 

variável Libor Curta para os coeficientes de inclinação e curvatura, todas as variáveis 

são estatisticamente significantes em um intervalo de confiança de 95%. Além disso, 

desconsiderando também a variável CDS para o coeficiente de curvatura, todas as 

variáveis são estatisticamente significantes em um intervalo de 99% de confiança. 

Pelo R² ajustado da regressão vê-se que o modelo tem uma ótima aderência, sendo 

capaz de explicar 95,55% da variação na variável dependente.  
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Tabela 5 - Resultados da Regressão para o período de 2006 a 2014. 

 

Variável Coeficiente  

Desvio 

Padrão Estatística t  p-valor 

      
      NÍVEL ()	,#� Constante 4.745886 0.005761 823.8630 0.0000 
 CRY 0.050480 0.011702 4.313588 0.0000 
 CDS 0.123215 0.013605 9.056408 0.0000 
 BRL 0.523282 0.012825 40.80016 0.0000 
 VOL -0.172344 0.011776 -14.63568 0.0000 
 LIBORCURTA -0.036664 0.011364 -3.226382 0.0013 
 INFLACAOBR 1.277442 0.017205 74.24770 0.0000 
 CUPOMCURTO -0.158659 0.012665 -12.52702 0.0000 
INCLINAÇÃO ()�,#� Constante -1.436432 0.012666 -113.4122 0.0000 
 CRY -0.298017 0.025730 -11.58244 0.0000 
 CDS -0.178622 0.029914 -5.971219 0.0000 
 BRL -0.739372 0.028199 -26.21957 0.0000 
 VOL -0.152682 0.025891 -5.897143 0.0000 
 LIBORCURTA 0.042944 0.024985 1.718768 0.0857 
 INFLACAOBR -1.151527 0.037829 -30.44057 0.0000 
 CUPOMCURTO 1.857430 0.027847 66.70106 0.0000 
CURVATURA ()�,#� Constante -4.170689 0.037030 -112.6294 0.0000 
 CRY 0.917695 0.075227 12.19907 0.0000 
 CDS 0.184454 0.087458 2.109046 0.0349 
 BRL 0.309390 0.082446 3.752653 0.0002 
 VOL 1.381858 0.075697 18.25521 0.0000 
 LIBORCURTA 0.013013 0.073050 0.178139 0.8586 
 INFLACAOBR -1.949974 0.110599 -17.63098 0.0000 
 CUPOMCURTO 2.913424 0.081416 35.78435 0.0000 
      
       R2 Ajustado 95.55%   
             

Para a segunda regressão foram consideradas 15696 observações, compostas por 

872 dias entre julho de 2006 e dezembro de 2009, para dezoito vértices da curva. 

Pela tabela 6 percebe-se que, com exceção das variáveis BRL e Inflação Implícita 

para o coeficiente de inclinação, a variável Libor Curta para o coeficiente de 

curvatura e CRY para o coeficiente de nível, todas as variáveis são estatisticamente 

significantes em um intervalo de confiança de 99%. Para esse período, o modelo 

também apresenta uma boa aderência e explica 91,28% da variação na variável 

dependente. 
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Tabela 6 - Resultados da Regressão para o período de 2006 a 2009. 

 
Variável Coeficiente  

Desvio 
Padrão Estatística t p-valor 

      
      NÍVEL ()	,#� Constante 6.085191 0.011556 526.5816 0.0000 
 CRY 0.057063 0.032761 1.741822 0.0816 
 CDS 0.201774 0.032817 6.148537 0.0000 
 BRL -0.207610 0.034725 -5.978617 0.0000 
 VOL 0.633322 0.033773 18.75245 0.0000 
 LIBORCURTA 0.925175 0.044882 20.61371 0.0000 
 INFLACAOBR -0.094573 0.021570 -4.384476 0.0000 
 CUPOMCURTO -0.133594 0.026400 -5.060387 0.0000 
INCLINAÇÃO ()�,#� Constante -1.400467 0.025408 -55.11902 0.0000 
 CRY -0.283593 0.072030 -3.937131 0.0001 
 CDS -0.412507 0.072153 -5.717088 0.0000 
 BRL 0.055606 0.076350 0.728301 0.4664 
 VOL -0.992707 0.074256 -13.36877 0.0000 
 LIBORCURTA -1.134942 0.098680 -11.50118 0.0000 
 INFLACAOBR -0.015059 0.047426 -0.317520 0.7509 
 CUPOMCURTO 1.913412 0.058045 32.96422 0.0000 
CURVATURA ()�,#� Constante -3.738085 0.074285 -50.32070 0.0000 
 CRY 0.867794 0.210595 4.120685 0.0000 
 CDS 0.547078 0.210954 2.593356 0.0095 
 BRL 0.777852 0.223224 3.484620 0.0005 
 VOL 1.042102 0.217100 4.800091 0.0000 
 LIBORCURTA -0.254238 0.288511 -0.881209 0.3782 
 INFLACAOBR 0.472157 0.138658 3.405199 0.0007 
 CUPOMCURTO 3.013216 0.169706 17.75553 0.0000 
      
       R2 Ajustado 91.29%   
      
      
 

Para a terceira regressão foram consideradas 22536 observações, compostas por 

1252 dias entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014, para dezoito vértices da curva. 

Os resultados, observáveis na tabela 7, mostram dessa vez que a maioria das 

variáveis são estatisticamente relevantes para um intervalo de confiança de 99%. O 

CDS mostra-se relevante apenas para o coeficiente de nível e a inflação implícita é 

insignificante estatisticamente somente para o coeficiente de curvatura. Para esse 

período, o modelo também apresenta uma boa aderência e explica 93,4% da 

variação na variável dependente. 
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Tabela 7 - Resultados da Regressão para o período de 2010 a 2014. 

 
Variável Coeficiente  

Desvio 
Padrão Estatística t  p-valor 

      
      NÍVEL ()	,#� Constante 3.813079 0.004962 768.5246 0.0000 
 CRY 0.243250 0.008406 28.93762 0.0000 
 CDS 0.053273 0.010090 5.279896 0.0000 
 BRL 0.320850 0.016075 19.95969 0.0000 
 VOL 0.281289 0.008986 31.30349 0.0000 
 LIBORCURTA 0.699923 0.008317 84.15463 0.0000 
 INFLACAOBR -0.084358 0.007251 -11.63346 0.0000 
 CUPOMCURTO 0.023533 0.007470 3.150485 0.0016 
INCLINAÇÃO ()�,#� Constante -1.461479 0.010909 -133.9712 0.0000 
 CRY -0.183547 0.018482 -9.930996 0.0000 
 CDS -0.004689 0.022184 -0.211352 0.8326 
 BRL -0.293522 0.035344 -8.304812 0.0000 
 VOL -0.536981 0.019757 -27.17919 0.0000 
 LIBORCURTA -0.260370 0.018287 -14.23821 0.0000 
 INFLACAOBR 0.129772 0.015943 8.139551 0.0000 
 CUPOMCURTO 0.905804 0.016423 55.15434 0.0000 
CURVATURA ()�,#� Constante -4.471990 0.031894 -140.2132 0.0000 
 CRY -0.361263 0.054036 -6.685575 0.0000 
 CDS 0.002449 0.064859 0.037755 0.9699 
 BRL -0.609240 0.103334 -5.895846 0.0000 
 VOL 0.486154 0.057763 8.416285 0.0000 
 LIBORCURTA -2.258656 0.053465 -42.24581 0.0000 
 INFLACAOBR -0.045066 0.046614 -0.966807 0.3337 
 CUPOMCURTO 0.697823 0.048016 14.53315 0.0000 
      
       R2 Ajustado 93.41%   
            
 

Abaixo foram comparados os fatores de nível, inclinação e curvatura estimados 

pelos modelos em cada período, com os respectivos fatores empíricos para cada 

intervalo de tempo. Ou seja, o fator de nível com a taxa de cupom cambial de cinco 

anos, o fator de inclinação com a diferença entra a taxa de cupom de cinco anos e a 

taxa de cupom de três meses, e o fator de curvatura com a taxa de cupom de cinco 

anos somada da taxa de cupom de três meses e subtraída duas vezes a taxa do 

cupom de um ano. 

As figuras 5, 6 e 7 mostram os resultados para o período entre julho de 2006 e 

dezembro de 2014, e refletem uma excelente aderência do modelo com correlações 

de 93.16%, 91,49% e 68,36% entre os fatores de nível, inclinação e curvatura com 

seus correspondentes empíricos respectivamente. 
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Figura 5  – Dinâmica do fator de nível em relação à sua variável empírica. 
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Figura 6  – Dinâmica do fator de inclinação em relação à sua variável empírica. 

 

 

Figura 7  – Dinâmica do fator de curvatura em relação à sua variável empírica. 
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As figuras 8, 9 e 10 mostram os resultados para o período entre julho de 2006 e 

dezembro de 2009, e também refletem uma boa aderência do modelo com 

correlações de 70.8%, 91,5% e 81,44% entre os fatores de nível, inclinação e 

curvatura com seus correspondentes empíricos respectivamente. 

 

Figura 8  – Dinâmica do fator de nível em relação à sua variável empírica. 
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Figura 9  – Dinâmica do fator de inclinação em relação à sua variável empírica. 

 

 

Figura 10  – Dinâmica do fator de curvatura em relação à sua variável empírica. 
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As figuras 11, 12 e 13 mostram os resultados para o período entre janeiro de 2010 e 

dezembro de 2014, com correlações de 92.44%, 90,66% e 78,29% entre os fatores 

de nível, inclinação e curvatura com seus correspondentes empíricos 

respectivamente. Refletindo mais uma vez excelente aderência dos dados 

analisados. 

 

 

Figura 11  – Dinâmica do fator de nível em relação à sua variável empírica. 
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Figura 12  – Dinâmica do fator de inclinação em relação à sua variável empírica. 

 

 

Figura 13  – Dinâmica do fator de curvatura em relação à sua variável empírica. 
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Para testar a capacidade de o modelo prever a curva de cupom cambial de curto, 

médio e longo prazo, o trabalho comparou a evolução da curva de cupom cambial 

estimada pelo modelo e a curva realizada ao longo dos três períodos analisados. 

A figura 14 apresenta a comparação das curvas estimadas e realizadas para o 

período entre julho de 2006 e dezembro de 2014. Para o prazo de um, dois, três e 

cinco anos, a correlação entre a curva estimada e a curva realizada foi de 98,05%, 

97,07%, 96,41% e 93,79% respectivamente. Além disso, o erro quadrático médio foi 

de 0.12% para 1 ano, 0.18% para 2 e 3 anos, e 0.37% para 5 anos. 

 

 
Figura 14  – Curvas estimadas e realizadas 2006 a 2014. 
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respectivamente. O erro quadrático médio foi de 0.20% para 1 ano, 0.28% para 2 

anos, 0.30% para 3 anos, e 0.61% para cinco anos. 

 

 
Figura 15  – Curvas estimadas e realizadas 2006 a 2009. 
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Figura 16 – Curvas estimadas e realizadas 2010 a 2014. 
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Analisando inicialmente o impacto do câmbio (BRL) na curva de cupom cambial, a 

figura 17 mostra diferentes efeitos na curva ao analisar os períodos separadamente. 

Intuitivamente esperava-se que um choque positivo no BRL elevasse a curva de 

juros em nível com intensidade maior no curto prazo, uma vez que a depreciação da 

moeda local provavelmente seria causa de saída de recursos estrangeiros do país e, 

portanto, uma oferta menor de dólares no mercado implicaria em taxas de juros mais 

altas. Isso acontece parcialmente entre 2006 a 2014, e 2006 a 2009, onde vemos 

que o nível da parte curta da curva se eleva, mas não a parte longa. Ao analisar o 

choque para o período de 2010 a 2014, percebe-se que o impacto na curva é 

praticamente o oposto do verificado anteriormente. Acredito que isso se deve a três 

principais fatores: nível mais alto das reservas em dólares, evolução do mercado de 

derivativos e hedge, e aumento das intervenções do Banco Central do Brasil no 

mercado de câmbio. Com um nível maior de reservas cambiais, somado a um 

intervencionismo crescente do governo no período, as expectativas de oferta de 

dólares pelo Banco Central no mercado spot aumentam e as taxas de juros em dólar 

de curto prazo caem. Além disso, com a evolução do mercado de derivativos e a 

maior capacidade de atuação do Banco Central também no mercado futuro de 

cambio, a reação imediata do mercado a um choque no BRL, que em períodos 

anteriores seria cortar investimentos no país e remeter a moeda ao seu país de 

origem, agora passa a ser fazer hedge no mercado de derivativos comprando 

dólares no mercado futuro de câmbio. Com isso o risco de saída de recursos no 

curto prazo diminui, mas não necessariamente no futuro, o que pode explicar o 

comportamento da parte longa da curva. 
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Figura 17 – Curvas base, sem choque e curvas após choques no BRL e na Taxa Curta 
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impacto na inclinação para o período entre 2010 e 2014 é mais suave que nos 

outros dois períodos. Esse efeito pode ser justificado pela mesma hipótese do item 

anterior: o maior nível de reservas cambiais do Banco Central do Brasil no período 

faz com que o mercado acredite que o equilibro entre demanda e oferta aconteça 

mais rapidamente.  

Um choque no regime de volatilidade do câmbio (VOL) normalmente se dá em 

função de aumento nas incertezas em relação ao que deve acontecer com a moeda 

local em relação ao dólar. Na maioria das vezes tal aumento de incerteza ocorre 

devido à piora dos fundamentos econômicos do país, e intuitivamente conclui-se que 

o risco-país aumenta. A figura 18 mostra um aumento de prêmio na curva, refletindo 

um aumento nas taxas de juros com maior intensidade nos prazos mais longos.  

Também na figura 18, vê-se que um choque positivo no preço de commodities causa 

um aumento nas taxas de cupom cambial. Tal relação pode ser explicada pelo fato 

de que uma melhora nos preços do índice CRY, na maioria dos casos, é reflexo de 

melhora da economia, o que implicaria numa expectativa de subida de juros 

nominais em dólar. Analisando o período de 2010 a 2014 vemos que o impacto na 

parte mais curta da curva é menor que nos outros períodos. Uma intuição para esse 

resultado é que outros índices levados em consideração para mudanças na política 

monetária do FED, como dados de inflação, por exemplo, não corroboraram com o 

movimento do CRY, ou talvez pelo fato desse índice não refletir da melhor maneira 

os termos de troca da economia brasileira. Uma sugestão para estudos futuros seria 

utilizar o índice de Termos de Troca de commodities para o Brasil calculado pelo 

Citibank. Para analisar o efeito das expectativas de política monetária, utilizou-se a 

libor de um ano e os efeitos de choque nessa variável foram descritos a seguir. 
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Figura 18 – Curvas base, sem choque e curvas após choques na VOL e no CRY 

 

A primeira parte da figura 19 descreve um choque na variável que representa o risco 

de calote do país, o CDS. Vê-se que um choque positivo tem o mesmo efeito de 

elevar a curva em nível em todos os períodos analisados, no entanto com diferentes 

intensidades. Os resultados também estão em linha com a intuição econômica, uma 

vez que a taxa de juros local em dólar, em teoria, reflete a taxa de juros em dólar 

adicionada do risco-país. 
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Figura 19 – Curvas base, sem choque e curvas após choques no CDS e na Libor 

 

O resultado esperado de um choque positivo na taxa de juros em dólar (Libor) com 

vencimento em um ano no mercado futuro pode ter dentre outras, duas causas 

principais: uma seria uma expectativa de melhora da economia americana, 

causando um aumento de demanda, elevação de preços e consequentemente uma 

necessidade de elevação de juros, ou um corte de juros no curto prazo pelo banco 

central americano (FED) que cause uma necessidade de uma subida de juros no 
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futuro para níveis maiores que a taxa no primeiro momento. O comportamento da 

curva estimada após o choque nessa variável mostrado na segunda parte da figura 

19 está de acordo com a intuição acima. Acredita-se que entre 2010 e 2014, o 

choque positivo na taxa de juros americana de um ano ocorreu mais vezes pela 

sinalização de manutenção da taxa de juros dos fed funds em níveis muito baixos 

por um período de tempo maior pelo FED, que por expectativas de melhoras na 

economia dos Estados Unidos. Isso explicaria a diferença entre os gráficos na figura. 

Um choque na inflação implícita de um ano teve pouco impacto na curva. Uma 

variação positiva na inflação aumentaria o risco-país e, portanto, esperaria um 

deslocamento positivo da curva de cupom. O resultado observado na figura 20 não 

se mostrou como esperado, talvez pela análise ser sobre choques parciais, e não 

abranger a reação das outras variáveis que impactam a curva de cupom cambial a 

um choque na inflação. 
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Figura 20 – Curvas base, sem choque e curvas após choques na Inflação Implícita. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Frente à crescente demanda por instrumentos financeiros atrelados a taxas de juros 

denominadas em dólar, dado o aumento do número de empresas que atuam 

financeira e comercialmente no mercado internacional, este trabalho contribui para a 

literatura sobre a dinâmica da estrutura a termo do cupom cambial. Este estudo 

desenvolve um modelo de três fatores em que o nível, a inclinação e curvatura da 

Estrutura a Termo das Taxas de Juros do Cupom Cambial poderiam ser explicados 

através de choques nas variáveis macroeconômicas observáveis. Tais variáveis são: 

taxa de câmbio em real por dólar, spread do Credit Default Swap (CDS) Brasil de 

cinco anos, índice de preço de commodities, taxa de cupom cambial futura com 

vencimento em três meses, taxa futura de juros em dólar com cupom zero (Libor), 

volatilidade implícita da taxa de câmbio esperada pelo mercado de hoje até um ano, 

e inflação implícita de um ano no Brasil.  

O modelo é baseado na metodologia de Huse (2011), que propôs estimar a 

dinâmica dos fatores de nível, inclinação, e curvatura como uma função de variáveis 

de estado observadas. Estimei a regressão dos betas por Mínimos Quadrados 

Ordinários em uma estrutura de painel para três períodos diferentes: julho de 2006 a 

dezembro de 2014, julho de 2006 a dezembro de 2009, e janeiro de 2010 a 

dezembro de 2014. Os modelos foram capazes de explicar em cada período 

respectivamente, 95.55%, 91.29% e 93.41% das variações na variável dependente. 

Além disso, ao analisar o modelo para o período total, de 2006 a 2014, temos que 

aumentos no spread do CDS, na taxa de cupom cambial de três meses, na Libor, no 

índice de preço de commodities, e na volatilidade implícita do câmbio com 

vencimento em um ano estão diretamente relacionados com aumento na curva de 

juros em dólar; a depreciação cambial tem correlação positiva com as maturidades 

mais curtas, até 2.5 anos, e negativo com a parte longa, até cinco anos; choques na 

inflação implícita causam impactos pouco relevantes na curva de cupom, porém 

positivamente correlacionados para os prazos com vencimento até dois anos, e 

negativamente correlacionados para os vencimentos mais longos, de dois a cinco 

anos. 
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