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Resumo 

 

O presente trabalho concentra-se em fazer um exercício de previsão da curva de cupom 

cambial futura similar ao proposto por Diebold e Li (2006) para as treasuries americanas, 

onde os autores utilizam um modelo econométrico de três fatores, no caso o conhecido 

Nelson e Siegel. A metodologia adotada para encontrar o fator 𝜆 (lambda), parâmetro este 

que rege a velocidade de decaimento da taxa do cupom cambial, foi uma otimização 

utilizando uma janela móvel, onde para cada instante t é observado qual o lambda que 

minimizaria a raiz do erro quadrático médio (REQM) do fit  do modelo de Nelson-Siegel. Em 

seguida é conduzido um modelo autoregressivo para estimar os fatores latentes e 

consequentemente a taxa de cupom cambial para o exercício. O resultado obtido foi em 

linha com o encontrado por Diebold e Li onde os autores constataram uma boa capacidade 

preditiva para o modelo quando comparado ao passeio aleatório, nosso benchmark. 

Palavras Chave: Cupom Cambial.  Previsão. Estrutura a termo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

This paper proposes to apply a similar framework adopted by Diebold and Li (2006) to 

forecast the Brazilian term structure of the US dollar-denominated interest rates, which 

have been done through the well-known three factors model developed by Nelson-Siegel. 

The methodology used to find the lambda factor, which drives the decay velocity of interest 

rates, was the rolling window optimization where for each forecast was calculated the 

lambda that minimizes the root mean square error (RMSE) of Nelson and Siegel fit. 

Furthermore, an autoregressive model was used to estimate the latent factors and, 

consequently, the interest rate. The results obtained were analogous to those found by 

Diebold and Li, where the authors verified a good predictive capacity for the model when 

compared to the random walk and other models used as benchmark. 

Palavras Chave: Dollar-denominated interest rates. Forcasting. Term structure. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Modelos de previsão são geralmente muito cobiçados no mercado de capitais, pois existe a 

possibilidade destes serem transformados em uma fonte de ganhos financeiros. A partir do 

momento em que temos um modelo com uma boa capacidade preditiva, podemos nos 

antecipar aos movimentos que teoricamente ocorreriam e, com isso, aumentar as chances 

de fazer uma operação bem sucedida. Em geral, as pesquisas utilizam um passeio aleatório 

como benchmark para tentar avaliar se o modelo possui poder preditivo. Infelizmente, 

constatar que o modelo detém habilidade de predição não implica necessariamente que se o 

utilizarmos sistematicamente para fazer operações no mercado, conseguiríamos obter lucro 

em nossas apostas. Fatores como, por exemplo, o tamanho da aposta variando a cada 

rodada, fricção dos mercados e volatilidade dos ativos variando ao longo do tempo não nos 

permite inferir o ganho esperado simplesmente olhando para o número de vezes em que o 

modelo acerta. 

Em contrapartida é possível que um modelo não seja lucrativo se sistematizado, mas o 

mesmo pode servir como suporte na tomada de decisão. Bancos Centrais em todo o mundo 

investem maciçamente em pesquisa de algoritmos de previsão de variáveis que norteiam a 

economia, como o produto interno bruto e inflação, pois antever estes dados permite que 

medidas sejam tomadas a fim de reduzir o tempo de uma crise por exemplo. O valor dado a 

este tipo de estudo é tão grande que o Banco Central do Brasil (BACEN) possui dezenas de 

colaboradores que dedicam seu tempo exclusivamente à pesquisa.  
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Como produto destes estudos, podemos citar, por exemplo, o SAMBA (Stochastic Analytical 

Model with a Bayesian Approach), modelo responsável pelo suporte às autoridades na 

tomada de decisão das políticas fiscal e monetária.  

Entretanto são raros os trabalhos que possuem como ativo-objeto de estudo o cupom 

cambial, e mais atípico ainda são aqueles em que é feito exercício de previsão do mesmo. 

Pinheiro, Almeida e Vicente (2007) fazem uma análise da estrutura a termo do cupom 

cambial (ETCC) via um modelo paramétrico a fim de reestimar os parâmetros conforme a 

chegada de novas informações. Viola (2009) volta sua atenção para os impactos causados 

na curva de cupom cambial por conta dos swaps cambiais utilizados em sua política 

monetária e Munhoz (2015) utiliza o modelo de Nelson e Siegel (1987) adicionando 

variáveis macroeconômicas exógenas a fim de obter um melhor fit.  

Exercícios de previsão são sempre mais complexos do que simplesmente o fit de uma série 

de dados, uma vez que fatores como má especificação do modelo, multicolinearidade, 

heterocedasticidade e overfitting ficam mais aparentes ao observarmos o erro de previsão 

fora da amostra. Este trabalho busca fazer um exercício preditivo através de um modelo 

parcimonioso em linha com os estudos feitos por Diebold e Li (2006), onde os mesmos 

fazem o fit da estrutura a termo das taxas dos treasuries (zero coupon bonds emitidos pelo 

tesouro norte americano), através do modelo de Nelson e Siegel (1987) e em seguida 

utilizam modelos autorregressivos sob os coeficientes encontrados (interpretados como 

nível, inclinação e curvatura) para fazer a previsão. 

Os modelos autorregressivos utilizados no presente trabalho para o exercício de previsão 

da estrutura a termo do cupom cambial foram o AR(1) e o ARLag. O primeiro faz uma 

regressão do instante t em t-1 dos fatores latentes obtidos através do fit da curva de cupom 

cambial feito pelo modelo de Nelson e Siegel (1987), para cada exercício de previsão. Dessa 

forma obtêm-se um fator 𝛾(gamma) que permitirá fazermos previsões para qualquer h 

passos a frente. Este modelo obteve ótimos resultados para os exercícios de previsão de 6 e 

12 meses a frente, pois obteve o menor erro quadrático médio para as todas as seis 

maturidades testadas (6, 9, 12, 18, 24 e 36 meses), quando comparado ao ARLag e ao 

passeio aleatório.  
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O segundo modelo (ARLag) faz uma regressão dos mesmos fatores latentes, porém 

regredindo direntamente o instante t em t-h. Esse também demonstrou boa capacidade 

preditiva, porém para os horizontes de previsão mais curtas (1 mês, 3 meses). Nestes 2 

horizontes de previsão o modelo ARLag obteve melhor capacidade preditiva que o modelo 

AR(1) e o passeio aleatório, para todas as seis maturidades testadas.  

Uma diferença relevante desta pesquisa em relação a grande maioria que utiliza os fatores 

latentes do modelo de Nelson e Siegel (1987) para fazer previsão foi a metodologia aplicada 

na utilização do fator de decaimento (lambda). Geralmente, os trabalhos costumam 

encontrar o valor do lambda que proporciona o melhor fit da estrutura a termo dentro da 

amostra e utilizam o mesmo valor para as previsões fora da amostra. Dessa forma, apenas 

um único valor de lambda é utilizado em todas as previsões. Neste trabalho, a metodologia 

implementada utiliza uma janela móvel para encontrar o lambda ótimo, fazendo com que o 

modelo se adeque a mudanças no comportamento da estrutura a termo do cupom cambial, 

visto que utiliza um lambda diferente para cada exercício de previsão. 

O restante do presente estudo está estruturado da seguinte maneira. A seção 2 é feita uma 

breve revisão da literatura, focando nas classes de modelos que derivaram do Nelson e 

Siegel (1987). A seção 3 explica as características do ativo objeto, o cupom cambial, quanto 

a sua negociabilidade, racional da criação e seus fatores de risco. Na seção 4 é detatalhado 

todo o processo feito, desde o fit da estrutura a termo do cupom cambial até previsão das 

taxas através dos modelos autorregressivos. Por fim, a seção 5 demonstra os resultados 

encontrados e faz uma breve explicação sobre os mesmos.  
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Capítulo 2 

Revisão da Literatura 

 

O modelo utilizado para fazer o fit da curva de cupom cambial do presente trabalho foi o 

proposto por Nelson e Siegel (1987) e estendido pelos mesmos em 1988, onde os autores 

propõem uma função paramétrica flexível, utilizando em sua forma funcional três 

componentes com aproximações exponenciais. O modelo pode ser escrito da seguinte 

forma: 

 𝑓t(τ) = β1t + β2t e
−λtτ + β3t λte

−λtτ (2.1) 

Onde 𝑓t é a taxa forward no instante de tempo t. 

Segundo Diebold e Li (2006) a curva da taxa forward de Nelson e Siegel (1988) pode ser 

vista como uma constante mais uma função de Laguerre, na qual seria um polinômio 

multiplicado por um fator de decaimento (no caso o 𝜆). A função correspondente da taxa 

spot seria a seguinte: 

 
yt(τ) = β1t + β2t  (

1 − e−λtτ

λtτ
) + β3t (

1 − e−λtτ

λtτ
− e−λtτ) 

 

(2.2) 

A interpretação dos parâmetros deste modelo é feita de maneira direta. O parâmetro λt é 

quem comanda a velocidade de decaimento da taxa do cupom cambial. Valores pequenos de 

λt geram um decaimento mais lento e geralmente fazem um melhor fit para maturidades 

mais longas, enquanto valores maiores de λt geram um decaimento mais veloz, fazendo um 

melhor fit para maturidades mais curtas. A variável λt também determina onde β3t  atingirá 

seu máximo. 
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Os coeficientes β1t, β2t e β3t são chamados de fatores latentes dinâmicos. A interpretação 

destes fatores fica de mais fácil compreensão quando traçamos um paralelo ao estudo feito 

por Litterman e Scheinkman (1991) no qual os autores, utilizando a análise de 

componentes principais (PCA), técnica esta de redução de dimensionalidade para dados 

com alto grau de correlação, conseguiram explicar, com apenas três componentes, 

aproximadamente 97% da variabilidade das taxas de juros do mercado americano para 

várias maturidades.  

  Figura 2.1 

  Fatores latentes de Litterman e Scheinkman 

 

Observando a figura 2.1, a carga sobre β1 (nível) é considerada o fator de longo prazo dado 

que seu valor é 1, não decaindo para 0 no limite.  
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A carga sobre β2 (inclinação) inicia com valor 1 e decai monotonicamente até 0 podendo 

ser visto como o fator de curto prazo. Por último e não menos importante β3 (curvatura) 

assume valores crescentes inicialmente e, em seguida, decai até zero, impactando 

majoritariamente as taxas de médio prazo. 

Ao conduzir a mesma análise feita por Litterman e Scheinkman (1991) nas séries do cupom 

cambial que foram utilizadas no presente estudo, foi encontrado um resultado similar em 

relação ao total da variabilidade das séries que são explicadas por apenas 3 fatores, no caso 

totalizando 96.95%: 

 

  Figura 2.2 

  Análise das componentes principais na curva de cupom cambial 
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Existe uma extensa classe de modelos derivados do estudo de Nelson e Siegel (1987), onde 

são feitas modificações a fim de tentar obter um melhor fit. Bjork e Christensen (1999) 

propõem em seu estudo adicionar um quarto fator (β4t), semelhante ao segundo (β2t), pois 

ambos afetam, principalmente, os vencimentos de curto prazo. Este modelo seria dado pela 

seguinte equação: 

 

yt(τ) = β1t + β2t  [
1 − e

(−
τ
λt
)

(
τ
λt
)

] + β3t  [
1 − e

(−
τ
λt
)

(
τ
λt
)

− e
(−
τ
λt
)
] + β4t [

1 − e
−(
2τ
λt
)

(
2τ
λt
)

] 

 

(2.3) 

Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006) relatam que este quarto fator proposto por Bjork e 

Christensen (1999) melhora marginalmente o fit da estrutura a termo dentro da amostra. 

Outro modelo que se tornou muito popular devido a sua aceitação pelos bancos centrais é o 

proposto por Svensson (1994), onde o autor também adiciona um quarto fator ao modelo 

original de Nelson e Siegel (1987). Entretanto, a grande diferença deste modelo é a 

flexibilidade proporcionada pela adição de um segundo fator de decaimento (λ2), fazendo 

com que o fit das estruturas a termo seja feito de maneira mais fácil que nos modelos 

mencionados anteriormente. O quarto coeficiente pode ser interpretado como uma segunda 

curvatura que também proporciona uma maior flexibilidade ao modelo. 

 
𝑓t(τ) = β1t + β2t e

(−
τ
λ1t
)
+ β3t (

τ

λ1t
) e

(−
τ
λ1t
)
+ β4t (

τ

λ2t
) e

(−
τ
λ2t
)
 

(2.4) 

No estudo feito por Diebold e Li (2006) os autores fizeram um exercício de previsão dos 

fatores do modelo de Nelson e Siegel (1987) utilizando o processo univariado AR(1)  com a 

seguinte especificação: 

 
ŷt+h/t(τ) = β̂1,t+h/t + β̂2,t+h/t  (

1 − e−λtτ

λtτ
) + β̂3,t+h/t (

1 − e−λtτ

λtτ
− e−λtτ) 

 

(2.5) 

onde: 

β̂i,t+h/t = ĉi + γ̂β̂it,        i = 1,2,3,  (2.6) 
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As variáveis ĉi e γ̂ são encontradas através do método dos mínimos quadrados ordinários, 

regredindo β̂it  em β̂i,t−h. Diebold e Li (2006) encontraram bons resultados e demonstraram 

a capacidade preditiva do modelo em comparação a um passeio aleatório (benchmark).  

Os referidos autores também compararam a utilização do modelo AR(1) para fazer a 

previsão com um VAR(1), porém com resultados bem inferiores1.  

Sob a ótica da verificação de aderência destas classes de modelo para o fit da estrutura a 

termo de cupom cambial, Munhoz (2015) encontra bons resultados utilizando fatores 

observados: a taxa de câmbio em real por dólar, o spread do CDS do Brasil de cinco anos, o 

índice de preço de commodities, a taxa do cupom cambial futuro para três meses, a Libor, a 

volatilidade implícita da taxa de câmbio esperada (um ano) e a inflação implícita de um ano 

no Brasil. Seu modelo foi capaz de prever em torno de 95% das mudanças na estrutura a 

termo de cupom cambial. 

Ang e Piazzesi (2003) argumentam em seu trabalho que a inserção de variáveis 

macroeconômicas melhora consideravelmente a capacidade preditiva em modelos com 

condições de não arbitragem. Pinheiro, Almeida e Vicente (2007) chegam a conclusões 

diferentes, utilizando um modelo paramétrico onde as estimações dos parâmetros são 

feitas através de um filtro de Kalman otimizado por máxima verossimilhança. 

Quanto à inserção de variáveis macroeconômicas nos modelos para previsão da taxa de 

cupom cambial, Pinheiro, Almeida e Vicente (2007) demonstram em seu trabalho que não é 

verificado uma adição de poder preditivo estatisticamente relevante ao modelo. Já Munhoz 

(2015) encontra ganhos ao adicionar variáveis macroeconômicas, argumentando que a 

diferente constatação entre os trabalhos mencionados é prejudicada pelo fato de Pinheiro, 

Almeida e Vicente (2007) terem analisado apenas maturidades curtas (até um ano) e no 

preâmbulo das negociações do mercado de cupom cambial. 

                                                           
1 Apesar de fazerem a previsão utilizando o VAR(1), os autores mencionam em seu trabalho que já esperavam 
encontrar resultados inferiores, dado que é amplamente difundido na academia que o modelo VAR irrestrito 
tendem a produzir previsões ruins, pois a dinâmica da interação entre as variáveis tende a não permanecer 
estável ao longo do tempo, condição sine qua non para utilização do vetor autorregressivo. 
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Capítulo 3 

Cupom Cambial 

 

O futuro de cupom cambial é um contrato de derivativo que vem adquirindo cada vez mais 

importância tanto na economia real, através das empresas, quanto no mercado financeiro. A 

redução gradativa das barreiras para a importação de bens e serviços estrangeiros, a 

expansão das operações de empresas nacionais pelo globo, a chegada em bloco de empresas 

multinacionais motivadas pela depreciação cambial e a queda da taxa de juros global, 

fizeram com que a mobilidade de capital se tornasse cada vez mais intensa no Brasil, 

aumentando assim a liquidez nesse contrato. 

Este derivativo nada mais é que um instrumento que facilita a proteção dos riscos de 

flutuação da taxa de juros em dólar. Assim, o ativo subjacente do contrato é a taxa de juro 

calculada pela diferença entre a taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia (DI) e a 

variação cambial medida pela PTAX800, calculada e divulgada pelo Banco Central do Brasil.  

De acordo com a BMF Bovespa (2014): 

“Considerando uma instituição que queira investir na taxa de juro brasileira 

e precise se proteger contra o risco da variação cambial por conta da 

internalização de dólares, o Contrato Futuro de Cupom Cambial mostra-se 

um instrumento de proteção eficiente, pois remunera o investidor pela 

diferença entre a variação da taxa de juro em dólar contratada e a realizada 

no período. Além disso, o contrato é negociado em taxa de juro ‘suja’, ou seja, 

quando se desconsidera a variação cambial do dia útil anterior à data de 

negociação e o momento do negócio.”  
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Dentre as vantagens deste produto, podemos citar (i) a transparência do preço, dado que é 

negociado em uma plataforma eletrônica e não no mercado de balcão, (ii) alavancagem 

financeira eficaz com a utilização de margem de garantia e (iii) ter a Bolsa de Valores como 

contraparte, reduzindo o risco de crédito. 

As especificações do contrato são relevantes para podermos analisar a precisão de nosso 

modelo, dado que a série de preços é discreta. O chamado tick-size do contrato (ordem dos 

incrementos) é de 0.01% (um basis point). A taxa de juros é expressa ao ano por 360 dias 

corridos e o valor do contrato é de 100.000 pontos trazidos a valor presente pela taxa do 

cupom, multiplicado pelo valor do ponto que no caso seria de US$ 0.50. Em seu vencimento 

o contrato terá o valor de US$ 50.000 (100.000 x US$ 0.50). O vencimento do contrato 

ocorre no 1º dia útil do mês referente ao vencimento. 

O entendimento do cupom cambial é facilitado pela observação da fórmula a seguir, onde a 

mesma é uma modificação da relação de paridade da taxa de juros, acrescida de uma 

variável que absorve alguns riscos referentes ao país como, por exemplo, o risco de não 

conversibilidade. A relação mostra-se a seguir: 

 
(1 + it ) = (1 + it

∗ +  θ)  ×  
Et+n
∗

Et
 

 

(3.1) 

Onde: 

it = taxa de juros interna para o prazo t;  

it
∗ = taxa de juros externa para o prazo t;  

θ = o prêmio de risco exigido pelo investidor por conta a mobilidade de capital do país.  

Et+n
∗  = taxa esperada de câmbio para o final do prazo t; 

Et = taxa de câmbio na data de cálculo; 

it
∗ + θ = cupom cambial (taxa de juro externa para o prazo t mais o prêmio de risco exigido 

pelo investidor); 
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Conforme demonstrado na equação anterior, a relação é composta pela variável Et+n
∗  

(expectativa da taxa de câmbio). Por essa razão, chamamos de paridade descoberta da taxa 

de juros. Para o caso da paridade da taxa de juros em dólar é utilizada a paridade da taxa de 

juros coberta, substituindo a expectativa da taxa de câmbio pelo contrato futuro de dólar, 

respeitando a forma de cotação de ambos os países.  

A equação passa a ter a seguinte forma: 

 
(1 + it )

du
252 = (1 + CC × 

dc

360
) ×  

Fut

Et
 

 

(3.2) 

Onde: 

it = taxa de juros interna para o prazo t;  

du = dias úteis até o vencimento;  

CC = o prêmio de risco exigido pelo investidor por conta a mobilidade de capital do país.  

dc = dias corridos; 

Fut = taxa de câmbio do contrato futuro de dólar comercial;  

Et = taxa de câmbio na data de cálculo; 

            Figura 3.1 

            Participação por tipo de investidor no mercado de cupom cambial – 07/2017 

 

            Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/ 

 

Um ponto importante em relação a este tipo de contrato é que existem duas formas de 

negociação oferecidas pela BM&FBovespa: O cupom sujo (DDI) e o cupom limpo (FRC). O 

DDI é calculado com base na PTAX do dia anterior, sofrendo a interferência da variação 

cambial de um dia (daí o termo ‘sujo’) percebida ao calcularmos a marcação a mercado do 

contrato (a variação cambial na data de vencimento não é considerada).  Já no caso do FRC 

(Forward Rate Agreement) essa variação não ocorre, pois a PTAX do dia anterior é 

substituída pela taxa spot do dólar. 
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Capítulo 4 

Metodologia 

 

4.1 Base de dados 

 

A base de dados utilizada foi construída a partir de dados fornecidos diariamente pela 

BM&FBovespa em seu site, com a descrição de ‘FRC - FRA de cupom’. A nomenclatura dada 

aos vencimentos dos contratos futuros de dólar e de juros também se aplica ao futuro de 

cupom cambial. Dado que o vencimento dos contratos de futuro de cupom cambial ocorre 

sempre no primeiro dia útil de seu respectivo mês de vencimento, fica simples calcular o 

número de dias até o vencimento. Esta informação é representada pela letra 𝜏 (tau) no 

modelo de Nelson e Siegel (1987). 

Sendo assim, os dados utilizados possuem apenas três informações: a data, o número de 

dias até o vencimento do contrato e a taxa ao ano do instante t até o vencimento. 

Os contratos que tinham prazo de vencimento inferior a três meses e os que tinham 

vencimento superior a 1080 dias corridos (três anos) foram removidos a priori da amostra, 

pois é sabido que ocorrem com frequência distorções nesses vértices, podendo assim 

prejudicar os parâmetros estimados pelo modelo. 

Foram utilizadas para o estudo informações que vão de 01/01/2009 até 25/07/2017, 

totalizando 2119 informações diárias, e as estatísticas descritivas da amostra estão na 

tabela a seguir: 
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        Tabela 4.1 

        Estatísticas descritivas da amostra (01/01/2009 - 25/07/2017) 

Maturidades Média(%) Desv(%) Mín(%) Máx(%) 

90 2.62 1.68 -0.57 11.70 

120 2.70 1.63 0.01 10.85 

150 2.76 1.58 0.36 10.24 

180 2.81 1.56 0.61 10.01 

210 2.88 1.54 0.68 9.83 

240 2.93 1.52 0.73 9.62 

270 2.99 1.51 0.78 9.36 

300 3.04 1.49 0.81 9.06 

330 3.09 1.48 0.86 8.75 

360 3.14 1.46 0.89 8.62 

390 3.18 1.45 0.95 8.56 

420 3.23 1.44 0.99 8.57 

450 3.27 1.43 1.03 8.52 

480 3.31 1.42 1.07 8.49 

510 3.35 1.41 1.09 8.47 

540 3.38 1.40 1.15 8.49 

570 3.42 1.39 1.16 8.49 

600 3.45 1.38 1.22 8.45 

630 3.49 1.37 1.27 8.43 

660 3.52 1.36 1.31 8.41 

690 3.55 1.36 1.33 8.39 

720 3.59 1.35 1.35 8.37 

750 3.62 1.35 1.37 8.39 

780 3.66 1.35 1.41 8.43 

810 3.69 1.34 1.42 8.44 

840 3.73 1.34 1.44 8.44 

870 3.76 1.34 1.45 8.49 

900 3.79 1.33 1.47 8.51 

930 3.83 1.33 1.49 8.55 

960 3.87 1.33 1.52 8.59 

990 3.90 1.33 1.54 8.64 

1020 3.93 1.33 1.56 8.65 

1050 3.97 1.33 1.58 8.72 

1080 4.00 1.33 1.60 8.79 

 

É importante ressaltar que apesar da tabela acima mostrar apenas 22 maturidades 

(partindo de 90 dias, sendo acrescidos 30 dias a cada linha chegando até 1080 dias 

corridos), no decorrer da base ocorrem maturidades intermediárias que foram utilizadas. A 
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figura a seguir mostra a evolução da estrutura a termo do cupom cambial na base de dados 

utilizada. 

 

 

Figura 4.1 

Superfície das taxas de cupom cambial da amostra utilizada  

(01/01/2009 até 25/07/2017) 

 

 

 

A figura 4.1 foi desenvolvida em MATLAB, assim como todo o código utilizado neste 

trabalho. 
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4.2 Previsão 

 

Um exercício de previsão consiste em utilizar dados passados para tentar prever uma 

informação em um horizonte de tempo futuro. Este estudo busca fazer previsões das taxas 

de cupom cambial para as maturidades de 6, 9, 12, 18, 24 e 36 meses e horizontes de 

previsão de 1, 3, 6 e 12 meses. Essa previsão é feita através dos chamados fatores latentes, 

que são uma decomposição da estrutura a termo de cupom cambial, obtida através do 

modelo de Nelson e Siegel (1987), representada pela equação 2.2.   

A estimação dos parâmetros é feita em uma janela de tamanho constante e igual a 1260 dias 

dentro da amostra enquanto as previsões são realizadas para diferentes horizontes fora da 

amostra, para cada maturidade analisada. Essas previsões são comparadas com as taxas 

observadas fora da amostra para cada horizonte e maturidade. O primeiro período dentro 

da amostra vai de 01/01/2009 até 31/12/2013, que corresponde ao primeiro exercício de 

previsão. No segundo exercício essa janela se movimenta em um dia, mantendo-se seu 

tamanho constante em todos os exercícios de previsão. 

Almeida, Kubudi, Simonsen e Vicente (2016) argumentam que para fazer uma avaliação de 

desempenho econométrico de modelos de taxa de juros, geralmente os pesquisadores 

trabalham com apenas uma única janela dentro da amostra. Dessa forma, faremos uma 

série  de exercícios de previsão  partindo de datas no período de 01/01/2014 até 

25/07/2016. Isso ocorre pelo fato do horizonte  mais longo de previsão possuir 1 ano, 

restringindo a utilização dos dados para fazer a previsão até o instante de tempo T-252. 

Assim, garantimos que para todos os horizontes de previsão testados, teremos uma mesma 

quantidade de exercícios de previsão, podendo calcular o erro médio quadrático de 

previsão para cada combinação de horizonte de previsão e maturidade. 
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As subseções a seguir descrevem a metodologia utilizada para um único exercício de 

previsão, sendo aplicada a todos os exercícios de previsão conduzidos neste trabalho 

(15.144 previsões). A seção 4.2.1 explica como foi feita a estimação dos parâmetros 

necessários para o fit da estrutura a termo de cupom cambial. Esses parâmetros servirão 

como inputs para fazer a previsão das taxas de cupom cambial, metodologia essa 

demonstrada na seção 4.2.2. Na seção 4.2.3 é feita uma breve explicação sobre como o 

passeio aleatório funciona como benchmark e, por fim, a seção 4.2.4 mostra o cálculo da 

medida de avaliação de desempenho dos modelos. 

 

4.2.1 Estimação dos parâmetros 

 

A estimação dos parâmetros na janela de dados dentro da amostra é feita usando o modelo 

de Nelson e Siegel, segundo a equação abaixo, onde rt é a taxa do cupom cambial em cada 

instante t para cada maturidade τi e β1t, β2t, β3t são os fatores latentes.. As taxas podem ser 

replicadas, dado o melhor fit possível, no seguinte formato: 
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(4.1) 

 

Podemos reescrever este sistema com a seguinte forma matricial: 

 rt = X𝜆βt (4.2) 
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onde rt é um vetor N-dimensional, X𝜆é uma matriz Nx3 que depende do valor do parâmetro 

λ e βt é um vetor com três dimensões: 

 

rt =
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,   βt = 
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(4.3) 

 

O primeiro passo do estudo foi encontrar o λ (lambda) a ser utilizado. Pelo fato da proposta 

deste trabalho ser um exercício de previsão, não foi olhada toda a amostra para determinar 

o λ que minimizaria a raiz do erro médio quadrático entre as taxas observadas e as taxas 

obtidas pelo modelo de Nelson e Siegel (equação 2.2), visto que isso implicaria num 

problema de look-ahead-bias do modelo. A fim de evitar tal problema, foi utilizada uma 

janela móvel de t-1 até t-1260 (cinco anos) para determinar qual o lambda que 

proporcionaria o melhor fit para cada janela dentro da amostra, isto é para cada exercício 

de previsão. Dessa forma, o λ utilizado para a modelagem da estrutura a termo do cupom 

cambial é atualizado a cada exercício de previsão, usando somente os dados dentro da 

amostra. 

Como já mencionado anteriormente, o parâmetro 𝜆 é quem comanda a velocidade de 

decaimento da taxa. O objetivo neste primeiro passo é definir o λ que encontre os fatores 

latentes que melhor façam o fit do modelo.  

Para encontrar o λ de um determinado exercício de previsão é necessário resolver o 

seguinte problema: 

 

 

min
𝜆,β1t,β2t e β3t

    ∑[∑ (β1t + β2t  (
1 − e−𝜆τm

𝜆τm
) + β3t (

1 − e−𝜆τm

𝜆τm
− e−𝜆τm) − rt(τm))

2M(t)

m=1

]

𝐽

𝑡=1

 

 

(4.4) 
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Onde J é o tamanho da janela dentro da amostra e M(t) é o número de maturidades na data 

t. 

A figura a seguir mostra a evolução do λ a cada exercício de previsão sendo referenciado 

pela última data na janela de dados. 

                    Figura 4.2 

                    Evolução do lambda calculado ao longo do tempo 

                

          Tabela 4.2 

          Estatísticas descritivas do lambda 

𝜆 
Média Desv Mín Máx 

0.094 0.008 0.083 0.107 
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De posse dos λ para cada exercício de previsão que minimiza a REQM dos últimos 1260 dias 

úteis, uma nova estimação dos parâmetros é feita, novamente com o modelo de Nelson e 

Siegel, porém utilizando esses novos lambdas encontrados. 

Para cada exercício de previsão será conduzida uma regressão de mínimos quadrados 

ordinários das cargas encontradas nessa nova estimação feita com as taxas do cupom 

cambial para a janela de 1260 dias, dando origem a uma matriz de fatores latentes de 

tamanho 1260x3. O armazenamento dessa matriz de fatores latente é feito a cada exercício 

de previsão, visto que essas serão utilizadas nos modelos autorregressivos demonstrados 

na seção 4.2.2 para determinar a taxa de cupom cambial prevista para uma maturidade m, h 

dias à frente. 

A figura 4.3 demonstra como se comportam os fatores latentes para o último exercício de 

previsão feito, que no caso será a taxa estimada para o dia 25-/07/2017, 252 dias à frente 

para a maturidade de três anos.        
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          Figura 4.3 

                  Comportamento dos fatores latentes para o último exercício de previsão 

 

           Tabela 4.4 

          Estatísticas descritivas dos fatores latentes 

Coeficientes Média Desv Mín Máx 

𝛽1 0.032 0.006 0.010 0.058 

𝛽2 -0.019 0.007 -0.038 0.010 

𝛽3 -0.002 0.027 -0.052 0.154 

 



30 
 

4.2.2 Análise fora da amostra 

 

Os modelos de previsão testados foram o ARLag e o AR(1) recursivo, que serão detalhados 

a seguir: 

Autorregressivo ARLag 

Essa primeira metodologia foi à mesma empregada por Diebold e Li (2006). Para cada 

exercício de previsão, foi utilizada a respectiva matriz de fatores latente armazenada 

previamente, durante a estimação dos parâmetros. Foi feita uma regressão de cada β no 

instante t em t-h diretamente utilizando as 1260 informações disponíveis para cada β em 

cada exercício. Assim é obtido um intercepto e um fator 𝛾(gamma) que comandará a 

predição. Essa relação segue a equação abaixo: 

 βk,t = c + γβk,t−h + ϵt (4.5) 

 

Para encontrarmos o valor de cada β𝑡 em h instantes à frente, basta multiplicarmos o β𝑡 

pelo 𝛾 encontrado e somar o intercepto, chegando assim ao valor estimado β̂𝑡+ℎ.  

 β̂i,t+h/t = ĉi + γ̂β̂it,        i = 1,2,3 (4.6) 

 

 

Sendo assim, é necessário encontrar um 𝛾 para cada horizonte h para cada 𝛽 por 

maturidade, devido a não utilização do método recursivo. A janela de dados usada na 

regressão é a mesma utilizada para encontrar o 𝜆 com menor REQM (1260 dias úteis). 
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Autorregressivo AR(1) recursivo 

Também é possível fazer o exercício de previsão dos fatores latentes estimados através de 

um modelo AR(1) recursivo. Ao fazermos a regressão de cada coeficiente no instante t com 

seu valor no instante t-1, obtemos um fator 𝛾conforme descrito abaixo:  

 βi,t+1 = c + γβ𝑖,t + ϵt (4.7) 

 

Onde c é a constante e γ é o coeficiente do processo autorregressivo. 

Fazendo o mesmo processo para o instante t+1 teríamos: 

 βi,t+2 = c + γβi,t+1   (4.8) 

Substituindo (4.7) em (4.8) e considerando o erro um ruído branco tem-se2: 

 βi,t+2 = c + γ(c + γβi,t)     (4.9) 

 βi,t+2 = c(1 + γ) + γ²βi,t (4.10) 

Generalizando para qualquer janela n: 

 β̂i,t+h = c(1 + y + γ
2…+ γh−1 ) + γℎβi,t (4.11) 

 

 

Dessa forma é possível utilizar um mesmo γ para a previsão de h passos à frente de uma 

determinada maturidade, para cada coeficiente β. 

Após calcularmos os fatores latentes estimados β̂i,t+1/t, para cada exercício de previsão, 

obtidos através dos modelos ARLag e AR(1), estimamos a taxa do cupom cambial através 

do produto dos fatores latentes estimados e as cargas do modelo e Nelson e Siegel geradas 

para o mesmo exercício. 

 

                                                           
2
 É importante salientar que em um processo AR o choque ocorrido no instante t afetará a variável em todos os 

instantes no futuro, necessitando assim garantir que o erro seja um ruído branco para a correta especificação do 
modelo. 
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4.2.3 Benchmark 

 

Passeio aleatório 

 

Conforme já mencionado, o modelo mais simples utilizado para a comparação de precisão 

de modelos de previsão consiste em um passeio aleatório sem drift, imposto sobre cada 

maturidade escolhida para a previsão. Podemos escrevê-lo da seguinte maneira: 

 

 βk,t+1 = γβk,t + ϵt (4.12) 

 

Onde ϵt é um ruído com distribuição 𝑁(0, 𝜎2) para t = 1, ... T. Os coeficientes γ e ϵ são 

parâmetros estimados através do método de mínimos quadrados ordinários. 

Dessa forma, o valor esperado h passos à frente será o valor encontrado em t. Ang e Piazzesi 

(2003), Dieboldi e Li (2006) e Pooter (2010) enfatizam que a utilização deste benchmark é 

muito importante para a avaliação da capacidade preditiva de modelos que utilizam a classe 

de Nelson e Siegel (1987), dado que é muito difícil superá-lo consistentemente. 

 

4.2.4 Medida de desempenho 

 

A verificação da capacidade dos modelos ARLag e  AR(1) em fazer previsões superiores ao 

passeio aleatório foi feita através dos erros de predição, utilizando a raiz do erro quadrático 

médio (REQM).  O cálculo é feito por meio da raiz da média do quadrado dos erros de 

previsão fora da amostra e pode ser definido para um determinado horizonte de previsão h 

e uma maturidade m da seguinte maneira: 
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𝑅𝐸𝑄𝑀(ℎ,𝑚) = √
∑ (�̂�𝑖,ℎ,𝑚 − 𝑟𝑖,ℎ,𝑚)²
𝐹
𝑖=1

𝐹
 

 

(4.13) 

Onde F é o número de exercícios de previsão e o erro de predição é dado pela diferença 

�̂�𝑖,ℎ,𝑚 − 𝑟𝑖,ℎ,𝑚. 

Apesar da REQM ser uma medida de desempenho amplamente difundida, a mesma não 

provê o erro ao longo do tempo, condensando toda a informação em um único número, 

podendo ser facilmente contaminada por outliers3.  

            
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Para maior aprofundamento sobre outras medidas de desempenho ver CALDEIRA, J.; MOURA, G.; SANTOS, A. A. 

P. Predicting the yield curve using forecasts combinations. Computational Statistics and Data Analysis, 2014. 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

As tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 resumem as estatísticas descritivas dos exercícios de previsão 

feitos fora da amostra, enquanto as figuras 5.1 e 5.2 mostram a raiz do erro quadrático 

médio agrupadas por horizonte de previsão para os modelos ARLag e AR(1) 

respectivamente.  As maturidades utilizadas na previsão foram 6, 9, 12, 18, 24, 36 meses e 

os horizontes de previsão utilizadas foram a de 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano à frente. 

Através dos resultados obtidos podemos notar que a utilização do modelo de Nelson e 

Siegel (1987) em conjunto com modelos autorregressivos parece produzir resultados 

interessantes, quando o objetivo é realizar previsões das taxas de cupom cambial. Nesse 

sentido, a constatação segue em linha com os resultados encontrados por Diebold e Li 

(2006),  estudo esse que possui o mesmo framework utilizado neste trabalho.  

Metodologia similar ao presente estudo foi feita por Aruoba (2006), onde foi utilizado uma 

combinação dos fatores latentes extraídos do modelo de Nelson e Siegel (1987) com a 

adição de variáveis macroeconômicas. Aruoba verificou uma forte evidência de que utilizar 

as variações observadas nestas variáveis melhoram a previsão da curva futura da taxa de 

juros americana.  
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                              Tabela 5.1 

                Estatísticas descritivas por modelo para previsão de 1 mês 

Maturidades Média(%) Std(%) REQM(%) 

Nelson Siegel + ARLag 
 

    

6 meses (0.09) 0.39  0.40  

9 meses (0.14) 0.43  0.45  

1 ano (0.16) 0.46  0.49  

1 ano e 1/2  (0.15) 0.48  0.51  

2 anos (0.11) 0.46  0.47  

3 anos (0.18) 0.46  0.50  

Nelson Siegel + AR(1) recursivo 
  6 meses (0.16) 0.44  0.47  

9 meses (0.25) 0.51  0.56  

1 ano (0.30) 0.55  0.62  

1 ano e 1/2  (0.30) 0.57  0.65  

2 anos (0.26) 0.54  0.60  

3 anos (0.30) 0.52  0.60  

Random Walk 
   6 meses (0.02) 0.43  0.43  

9 meses (0.02) 0.47  0.47  

1 ano (0.01) 0.50  0.50  

1 ano e 1/2  (0.02) 0.51  0.51  

2 anos (0.02) 0.48  0.48  

3 anos (0.02) 0.55  0.55  
        

 

 

A tabela 5.1 resume as estatísticas descritivas dos erros de  previsão para 1 mês a frente 

dos vértices selecionados. Através da mesma percebe-se que o modelo ARLag, o mesmo 

utilizado por Diebold e Li (2006), produziu previsões superiores ao passeio aleatório e ao 

modelo AR(1) recursivo, para todas as seis maturidades escolhidas. É importante ressaltar  

que o Modelo AR(1) recursivo obteve resultado inferior tanto em relação as previsões feitas 

pelo ARLag quanto pelo passeio aleatório. 
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  Tabela 5.2 

                             Estatísticas descritivas por modelo para previsão de 3 meses  

Maturidades Média(%) Std(%) REQM(%) 

Nelson Siegel + ARLag 
 

    

6 meses (0.27) 0.54  0.60  

9 meses (0.33) 0.64  0.72  

1 ano (0.35) 0.70  0.78  

1 ano e 1/2  (0.35) 0.70  0.78  

2 anos (0.30) 0.65  0.71  

3 anos (0.34) 0.57  0.67  

Nelson Siegel + AR(1) recursivo 
  6 meses (0.23) 0.65  0.69  

9 meses (0.34) 0.76  0.83  

1 ano (0.40) 0.82  0.91  

1 ano e 1/2  (0.41) 0.83  0.92  

2 anos (0.36) 0.78  0.85  

3 anos (0.35) 0.70  0.78  

Random Walk 
   6 meses (0.08) 0.63  0.64  

9 meses (0.06) 0.78  0.78  

1 ano (0.05) 0.85  0.85  

1 ano e 1/2  (0.05) 0.83  0.83  

2 anos (0.05) 0.76  0.77  

3 anos (0.04) 0.71  0.71  
        

 

 

A tabela 5.2 mostra os resultados para previsão de 3 meses a frente. Podemos notar que  os 

resultados foram semelhantes ao encontrado para previsão de 1 mês a frente, onde o 

modelo ARLag mantem resultados superiores em relação ao AR(1) recursivo e ao passeio 

aleatório. Como mencionado anteriormente, existem poucos trabalhos referentes à previsão 

de estruturas a termo das taxas de juros brasileiras e menor ainda é a quantidade de 

trabalhos refentes à previsão de cupom cambial. O primeiro trabalho que encontrou 



37 
 

evidencias em relação a capacidade preditiva da estrutura a termo da taxa de juros 

brasileira utilizando a metodologia de Diebold e Li (2006) foi conduzido por Vicente e 

Tabak (2007). Além da boa aderência do modelo aplicado as taxas de juros brasileiras, os 

autores verificaram indicios de que este modelo possui uma acuracia significativamente 

maior que o passeio aleatório quando se trata de previsões mais longas para maturidades 

mais curtas. Para o cupom cambial, o presente trabalho não encontrou traços que pudesse 

corroborar com tal resultado. 

 

                             Tabela 5.3 

                             Estatísticas descritivas por modelo para previsão de 6 meses 

Maturidades Média(%) Std(%) REQM(%) 

Nelson Siegel + ARLag 
 

    

6 meses (0.58) 0.61  0.84  

9 meses (0.66) 0.72  0.98  

1 ano (0.70) 0.79  1.05  

1 ano e 1/2  (0.70) 0.80  1.06  

2 anos (0.65) 0.73  0.98  

3 anos (0.65) 0.63  0.91  

Nelson Siegel + AR(1) recursivo 
  6 meses (0.33) 0.69  0.77  

9 meses (0.44) 0.80  0.91  

1 ano (0.51) 0.85  0.99  

1 ano e 1/2  (0.52) 0.86  1.00  

2 anos (0.46) 0.80  0.92  

3 anos (0.44) 0.72  0.85  

Random Walk 
   6 meses (0.22) 0.86  0.89  

9 meses (0.19) 1.06  1.07  

1 ano (0.18) 1.13  1.15  

1 ano e 1/2  (0.17) 1.10  1.11  

2 anos (0.18) 0.99  1.01  

3 anos (0.16) 0.86  0.87  
        

 

A tabela 5.3 apresenta as estatísticas do erro de previsão para 6 meses a frente. Ambos 

modelos conseguem superar o passeio aleatório em quase todas as maturidades 
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selecionadas, exceto o modelo ARLag para a maturidade de 3 anos. Apesar de Munhoz 

(2015)  concentrar-se em fazer o fit  da estrutura a termo do cupom cambial utilizando 

variáveis macroeconômicas, o mesmo faz um breve exercício de previsão, similar ao feito 

neste trabalho e encontra correlações que indicam entre os valores previstos e realizados. 

 

                             Tabela 5.4 

                             Estatísticas descritivas por modelo para previsão de 1 ano  

Maturidades Média(%) Std(%) REQM(%) 

Nelson Siegel + ARLag 
 

    

6 meses (0.96) 0.58  1.12  

9 meses (1.04) 0.69  1.25  

1 ano (1.09) 0.76  1.33  

1 ano e 1/2  (1.11) 0.76  1.34  

2 anos (1.08) 0.68  1.28  

3 anos (1.12) 0.56  1.25  

Nelson Siegel + AR(1) recursivo 
  6 meses (0.47) 0.59  0.75  

9 meses (0.56) 0.71  0.90  

1 ano (0.62) 0.77  0.98  

1 ano e 1/2  (0.63) 0.75  0.98  

2 anos (0.60) 0.67  0.89  

3 anos (0.60) 0.58  0.83  

Random Walk 
   6 meses (0.37) 0.99  1.06  

9 meses (0.32) 1.21  1.25  

1 ano (0.31) 1.32  1.35  

1 ano e 1/2  (0.30) 1.34  1.37  

2 anos (0.32) 1.22  1.26  

3 anos (0.34) 1.02  1.07  
        

 

A tabela 5.4 demonstra os resultados para o horizonte de previsão mais longo testado, 1 

ano a frente. Nesta configuração o modelo AR(1) recursivo mostrou-se superior em relação 

ao modelo ARLag e ao passeio aleatório enquanto o modelo ARLag foi inferior ao passeio 

aleatório em se tratando do erro fora da amostra. 
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Figura 5.1 

Erro fora da amostra para cada horizonte de previsão no modelo ARLag 
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Figura 5.2 

Erro fora da amostra para cada horizonte de previsão no modelo AR(1) 

 

As figuras 5.1 e 5.2 mostram a evolução do erro fora da amostra para os 4 horizontes de 

previsão, para todas as maturidades. Conforme o esperado, previsões mais curtas 

produzem erros menores enquanto previsões mais longas produzem erros maiores.   
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Conclusão 

 

O presente trabalho propôs-se a fazer previsões das taxas de cupom cambial de maneira 

similar ao estudo feito por Diebold e Li (2006) na estrutura a termo das taxas dos 

treasuries (zero coupon bonds emitidos pelo tesouro norte americano). Para tal, a 

estimação dos parâmetros foi feita em uma janela móvel de cinco anos dentro da amostra, 

enquanto as previsões foram conduzidas para horizontes de 1, 3, 6 e 12 meses fora da 

amostra. A estimação dos fatores latentes foi feita a cada exercício de previsão e obtida 

através do modelo de Nelson e Siegel (1987). Em seguida, foram utilizados modelos 

autorregressivos para estimar os fatores latentes h períodos à frente, encontrando assim  

valores β̂i,t+1/t , h=1,3,6,12 meses, para cada fator i em cada exercício efetuado. A taxa 

prevista para cada maturidade e horizonte de previsão é então comparada com a taxa 

observada nos dados fora da amostra. A mensuração da capacidade preditiva dos modelos 

ocorreu através da comparação da raiz do erro quadrático médio para todos os exercícios 

de previsão dos modelos ARLag e AR(1) em relação ao passeio aleatório (benchmark). O 

período da base de dados vai de 01/01/2009 até 25/07/2017. 

É possível notar que os modelos ARLag e AR(1) conseguiram obter resultados superiores 

ao benchmark em horizontes preditivos diferentes. Para previsões com horizontes de 1, 3 e 

6 meses à frente, o modelo ARLag conseguiu um erro quadrático médio menor que o 

passeio aleatório, com exceção da maturidade de 3 anos para o horizonte de previsão de 6 

meses à frente. Em contrapartida, o modelo AR(1) conseguiu uma acurácia maior em todas 

as maturidades para as janelas de previsão de 6 meses e 12 meses. 

Apesar dos resultados mostrarem uma boa capacidade preditiva dos modelos ARLag e 

AR(1), o curto período de base de dados disponível e o ruído gerado na séries das taxas 

devido a instabilidade econômica e política do país não nos permite garantir uma grande 

robustez destes modelos. 
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