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RESUMO 

Com o objetivo de obter a estrutura de curvas futuras de swaps de energia, este 

trabalho foca na implementação numérica do modelo de Heath, Jarrow e Morton 

(1992) utilizando somente as informações dos contratos de swaps negociados no 

Sistema Elétrico Brasileiro, através do modelo discreto do HJM conhecido como 

Modelo de Brace, Garatek e Musiela (1997), também referido como Modelo de 

Mercado.  A estrutura de volatilidade foi obtida de forma não-paramétrica através de 

curvas suaves e de vértices sintéticos obtidos por interpolação dos dados de venda 

de uma comercializadora tratados através do método de Análise de Componentes 

Principais (PCA). Os dados analisados foram contratos firmados entre o início de 2013 

e o primeiro quadrimestre de 2015. 

 

Palavras-chave: Curva Futura de Energia, Modelo HJM Multifatorial, Análise de 

Componentes Principais, Splines, Monte Carlo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

For the purpose of obtaining the structure of future swap energy curves in the Brazilian 

market, this paper focuses on the numerical implementation of the Heath, Jarrow and 

Morton model (1992) using market information regarding the swap contracts traded in 

the Brazilian energy system, with its multi-factor discrete form, the Brace, Garatek and 

Musiela (1997) model, also known as Market Model. The volatility structure is obtained 

with smooth curves and synthetic vertices, obtained thru swap contracts negotiated by 

a Brazilian energy trading company. Also, the volatility structures where analyzed with 

the Principal Components Analysis (PCA). The analyzed data where swap contracts 

stablished between the beginning of 2013 until the first quarter of 2015. 

 

Keywords: Forward energy curve, Multifactor HJM Model, Principal Component 

Analysis, Splines, Monte Carlo. 
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1. Introdução 

Após a abertura do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) em 2004 foi criado um quarto 

pilar da estrutura de agentes de energia elétrica, as comercializadoras. Estes agentes 

têm por função injetar liquidez no mercado, de modo que se criou um ambiente de 

comercialização com preços não regulados, chamado de Ambiente de Contratação 

Livre (ACL). Neste ambiente é permitido a certos agentes escolher a forma de comprar 

e vender energia fora dos preços de liquidação e preços regulados de curto prazo. 

No mercado de curto prazo, o preço de liquidação de diferenças (PLD) se baseia na 

operação física do sistema que maximiza a relação de menor custo sob a ótica de 

maior segurança sistêmica. Logo, o PLD não leva em sua consideração um prêmio 

relacionado à comercialização de energia. Outro importante aspecto são os diversos 

fatores decisivos na alteração do PLD, que têm sido alvo de estudos e críticas entre 

os agentes participantes. Características intrínsecas ao mercado brasileiro de energia, 

não parametrização de instrumentos somados à assimetria de informação, tornam sua 

modelagem complicada e levam os agentes a necessitarem de ferramentas próprias 

para previsão de preços e gerenciamento do risco financeiro. Portanto, modelar todos 

estes fatores demonstra-se uma tarefa desafiadora, porém necessária. 

No ACL, agentes negociam livremente entre si contratos de entrega futura de energia. 

Estes contratos funcionam como mecanismos de proteções às variações do PLD e 

não possuem um caráter especulativo, uma vez que há por trás uma oferta e demanda 

de energia elétrica física. O tempo de entrega destes contratos não é instantâneo, 

mas sim ao longo da duração do contrato. Em paralelo ao mercado financeiro, estes 

contratos se assemelham a contratos de Swap, onde o comprador está trocando uma 

taxa flutuante ao longo de um período por uma taxa fixa. Nesta ótica, existe uma 

diferenciação entre curvas futuras de energia e curvas de contratos bilaterais 

negociados entre os agentes. 

Para os agentes, é interessante obter uma ferramenta que permita estimar curvas 

futuras e precificar derivativos através de suas cotações e operações no mercado. Por 

mais que esta informação não reflita o comportamento do mercado como um todo, ela 

pode fornecer importantes aspectos do mecanismo de negociação do agente assim 
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como permitir simulações de riscos em mudanças de patamares dos contratos 

negociados. Agentes de maior relevância no sistema podem se beneficiar de sua 

posição e aproximar o seu conjunto de contratos como aproximações do mercado 

completo, e ter referenciais mais assertivos quanto a dinâmica dos preços futuros. A 

medida que uma maior quantidade de comercializadoras entra no mercado injetando 

liquidez, contratos de derivativos vinculados a contratos de energia subjacentes 

ganham escala, tornando ainda mais relevante ferramentas para projeção e 

precificação destes derivativos. Este trabalho pretende explorar este aspecto e propor 

um modelo para estudo e precificação destes contratos. 

Em acordo com os problemas e aspectos acima pontuados, este trabalho propõe um 

framework para modelagem da estrutura a termo de preços futuros de energia e 

contratos bilaterais no SEB. Através da estrutura de contratos negociados entre os 

agentes, busca-se estimar os fatores da estrutura a termo da volatilidade para 

previsão dos preços em instantes futuros. Os resultados dos modelos foram 

submetidos a análise estatística e foram avaliados em busca de uma melhor 

compreensão dos fatores. O modelo escolhido para esta implementação foi o modelo 

HJM multifatorial, sendo utilizada a técnica de Análise de Componentes Principais 

(PCA) para reduzir a quantidade de fatores e ao mesmo tempo obter vetores 

ortogonais que permitam analisar a estrutura a termo da volatilidade de forma não-

paramétrica. Obtidos os fatores, através da implementação numérica do HJM 

multifatorial, será possível precificar estes contratos através de Monte Carlo.  

O trabalho está dividido em oito capítulos. O capítulo dois trata da revisão bibliográfica 

do objeto de estudo, relacionando estudos e análises realizados sobre a matéria no 

passado que contribuíram para a literatura. No terceiro capítulo, é apresentado em 

maiores detalhes o Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) e seus mecanismos de 

comercialização, ambiente este onde encontram-se nossos dados de referência para 

que o leitor se ambiente a seus mecanismos. No quarto capítulo é apresentado o 

modelo HJM e suas alterações necessárias para modelagem da curva forward e de 

swaps, onde é possível propor uma especificidade ao modelo baseado somente nos 

ativos negociados no mercado. O capítulo cinco apresenta a metodologia para 

implementação do modelo, na qual utiliza-se técnicas de calibragem por funções 

polinomiais e a obtenção dos parâmetros de volatilidade por PCA. No capítulo seis, 

são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do método, apresentando 
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análises dos mesmos em conjunto com a modelagem da estrutura futura dos swaps 

pelo HJM multifatorial. No capítulo sete consta a conclusão do trabalho e, por fim, no 

capítulo oito são abordados potenciais trabalhos futuros quanto à matéria. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Heath, Jarrow e Morton (1992) desenvolveram um método para modelar as dinâmicas 

de toda a curva da taxa forward. Sua condição de não-arbitragem está diretamente 

relacionada com a volatilidade ser um parâmetro para o drift. Por este motivo, o 

modelo é não Markoviano. A chave para a sua utilização é a escolha do drift que torna 

o processo livre de arbitragem. Este modelo ficou conhecido diretamente como HJM. 

Brace, Garatek e Musiela (1997) adicionaram ao HJM um grid de deslocamento no 

tempo na modelagem da taxa forward, permitindo um modelo Markoviano na curva 

Yield. Os autores propõem uma modelagem utilizando apenas os instrumentos 

negociados pelo mercado, permitindo precificar qualquer contrato que possa ser 

decomposto em taxas futuras observadas. O modelo BGM, é comumente conhecido 

como uma versão discreta do HJM. 

Bessembinder e Lemon (2002) propõem um modelo de equilíbrio para o mercado de 

energia, que permite analisar o sistema através de um número definido de agentes 

sob análise de oferta. Analisaram o mercado americano de energia e suas taxas spot 

e forward através de um modelo discreto no tempo e identificaram que o prêmio de 

risco no mercado futuro dependente variação e assimetria de cauda direita dos preços 

spot. Identificaram também um prêmio de risco decrescente na curva forward com a 

entrada de especuladores no mercado, premissa esta validada por Saraiva (2003) 

futuramente no mercado de energia de Nova Iorque. 

Alguns trabalhos estudaram os efeitos dos leilões de energia do mercado regulado 

nos preços spot e forward. Elliot, Sick e Stein (2000) modelaram o preço spot como 

uma função do número de geradores ligando e desligando na rede elétrica. Esta 

entrada e saída dos geradores introduziu jumps no processo de formação dos preços 

spot. 

Outros autores estudaram as propriedades das séries temporais de preços de energia. 

Em boa parte da literatura, utiliza-se o preço médio diário como o preço spot, e sua 

variação é suavizada, restando apenas os fatores de sazonalidade semanal e anual 

na série de tempo. Knittel e Roberts (2001) utilizaram dados diários de preços diários 

médios e os empilharam em uma série temporal longa. Estes estudos descobriram 
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grande grau de reversão a média nos preços e a presença de jumps ocasionais em 

conjunto das sazonalidades. Leme, Hansen, Hotta e Zevallos (2013), realizaram um 

estudo através de séries temporais no mercado brasileiro através de modelos ARCH 

e GARCH para determinar a curva forward considerando em conjunto o nível e a 

volatilidade, sendo dados extraídos contratos negociados no mercado por uma 

comercializadora. 

Há diversos estudos sugeridos em modelos de tempo contínuo e normalmente suas 

estruturas são exógenas ao preço spot. Através de algumas suposições sobre o 

Market price os risk é possível estabelecer uma dinâmica para o preço spot sob 

medidas equivalentes martigales, tornando possível calcular contratos do mercado de 

energia elétrica. Destaque para Bjerksund, Rasmussen e Stensland (2000), primeiros 

a considerarem um framework HJM para o mercado de energia elétrica, em que 

utilizaram um modelo lognormal para contratos futuros com tempo de entrega fixados.  

Porém, estes contratos não são negociados no mercado e torna-se necessário utilizar 

swaps cotados no mercado para realizar a calibragem dos dados ao modelo. A 

estrutura lognormal é perdida ao se integrar a estrutura de curvas forward. Os autores 

sugerem uma estrutura de volatilidade do swap lognormal associada a volatilidade 

ajustada da curva forward, de modo a produzir um modelo que consiga ser utilizado 

em precificação de opções e medidas de risco. 

Lucia e Schwartz (2002) estimaram a volatilidade de forma paramétrica e capturaram 

os seus efeitos de reversão a média e sazonalidade através de modelos de um e dois 

fatores, estimados através de preços spot do mercado de energia nórdico e calibrados 

para os preços dos swaps. Também analisaram a sua estrutura através de métodos 

aritméticos e geométricos, onde constataram uma melhor aderência nos aritméticos. 

Propuseram uma função senoidal simples para capturar todo o efeito de sazonalidade 

das curvas forward através da sazonalidade implícita dos preços spot.  

Benth, Ekeland, Hauge e Nielsen (2003) propõem um modelo multifatorial exponencial 

de reversão a média com jumps para calcular explicitamente os preços futuros de 

contratos de prazos de entrega fixos.  

Alguns autores buscaram alternativas mais diretas para modelagem dos contratos 

financeiros do mercado de energia. Koekebakker e Ollmar (2005) consideram um 
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modelo com uma série de contratos forward de período de entrega fixa, onde os swaps 

negociados são integrais destes contratos ponderados. Na solução deste modelo, 

utilizaram técnicas de suavização da curva forward através dos contratos de swap 

negociados no mercado. Ollmar (2003) apresentou um método para encontrar a curva 

de maior suavidade através de preços de fechamento dos swaps ou através dos 

spreads de bid-ask. O método consiste em definir a curva forward como uma soma de 

duas funções, sendo uma definindo a sazonalidade e a segunda uma função de ajuste 

polinomial de ordem 5, com parâmetros calculados através da solução de um 

problema de minimização restrita. 

Fleten e Lemming (2003) propõem uma maneira interessante e diferente para a 

obtenção da curva forward através de preços realizados no mercado. Através de um 

modelo chamado MPS, suavizaram a curva forward através do cálculo dos preços de 

equilíbrio semanais e quantidades de produção de energia baseados em fatores 

fundamentais de produção e demanda, como combustíveis, pluviosidade, 

temperatura, capacidades instaladas e etc.  

Benth e Koekebakker (2005) propõem uma análise similar ao trabalho de 

Koekebakker e Ollmar (2005), porém ao invés de analisar a dinâmica da curva forward 

para depois obter a dinâmica dos swaps por métodos de suavização, os autores 

propõem obter os parâmetros diretamente das informações dos swaps negociados no 

mercado. Os parâmetros da estrutura a termo de volatilidade são obtidos através da 

técnica de Análise de Componentes Principais (PCA) e em sequência simulam a 

estrutura através de um modelo HJM com somente um fator. Os autores analisam os 

resultados dos contratos semanais, mensais, trimestrais e anuais negociados no 

mercado nórdico agrupados e separados, identificando importantes fatores de 

sazonalidade para cada grupo. 

Este trabalho aplica a teoria descrita por Benth e Koekebakker (2005) para o mercado 

brasileiro de energia, adotando o modelo HJM multifatorial com estrutura a termo de 

volatilidade calculada de forma não-paramétrica. Também, utiliza-se a estrutura 

apresentada por Koekebakker e Ollmar (2005) para gerar curvas suaves de energia 

através de contratos negociados do mercado brasileiro, permitindo obter vértices não 

negociados em um determinado dia.  
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3. O Mercado Brasileiro de Energia 

O Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) é composto por um grande grupo de agentes. É 

possível separá-los em sete grupos: (i) Geradores; (ii) Transmissores, (iii) 

Distribuidores; (iv) Consumidores Cativos; (v) Consumidores Livres; (vi) Agências 

reguladoras; (vii) Comercializadoras. Os cinco primeiros agentes são responsáveis 

pelo papel físico do sistema em termos de oferta e demanda. As agências reguladoras 

controlam e liquidam o sistema, sendo os principais agentes o Operador Nacional do 

Sistema (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia (CCEE). O primeiro é 

responsável por definir como será a operação física do sistema com o viés de operar 

de forma mais segura e barata, tomando decisões através de algoritmos de projeções 

de demanda de carga e métricas de risco sistêmico. O segundo é uma câmara de 

compensação, realizando todo processo financeiro entre os agentes. Por fim, existem 

as comercializadoras, com o papel de injetar liquidez no mercado, compartilhar o risco 

financeiro e prover produtos estruturados ao mercado.  

O ambiente de comercialização brasileiro ainda é restrito. Existem dois ambientes de 

contratação, o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL). No ACR, participam as distribuidoras e os consumidores 

cativos (consumidores sem opção de escolher de qual agente compará a energia e 

sem permissão para negociar contratos bilaterais de compra e venda). A energia 

distribuída neste ambiente é cobrada através de tarifas reguladas, determinadas pelos 

órgãos reguladores. Com a intensão de proteger os consumidores garantindo o 

controle das tarifas, as distribuidoras são obrigadas a contratar sua energia através 

de Leilões regulados. 

No ACL, participam geradores, comercializadoras e consumidores livres com 

autonomia para comprar e vender energia de forma bilateral ou se zerar no balcão.  

Estes contratos bilaterais não têm limitação de quantidade, valor ou preço da energia, 

podendo ser negociado livremente entre os agentes. Consumidores com demanda 

superior à 3 MW podem se declarar aderentes ao ACL. As comercializadoras realizam 

compra e venda de energia através de contratos com com outros agentes do ACL ou 

contratos de balcão, podendo haver derivativos envolvidos nestes contratos. 
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3.1. Regras e mecanismos do ACL 

Todo agente participante do ACL deve adquirir o chamado lastro contratual. Este 

lastro funciona como uma proteção sistêmica contra possíveis especulações que 

levariam a um déficit de posições. Este controle de lastro é feito pela CCEE, que 

registra os contratos e faz o balanço individual dos agentes. Mensalmente estes 

lastros são apurados através de uma média móvel de um ano. São controladas de um 

lado a garantia física estabelecida do gerador em conjunto de seus contratos de 

compra, enquanto da outra parte são controlados os consumos e contratos de venda. 

Também há um sistema de depósitos e garantia na CCEE para cobrir riscos de 

inadimplência, porém, também é muito comum entre os grandes agentes a solicitação 

de garantias bancárias nos instrumentos bilaterais. Na seção a seguir, será descrito o 

processo de formação dos preços em conjunto do mecanismo de compensação. O 

preço base de compensação é o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD). Devido 

ao grande território brasileiro, e a ainda parcial interligação do sistema nacional, os 

preços de liquidação são separados por regiões, Sul/Centro-Oeste (S-CO), Sudeste 

(SE), Nordeste (NE) e Norte (N). A seguir seu processo de formação é explicado. 

3.2. Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) 

O PLD tem por função ser a referência dos preços de curto prazo para ajuste de 

posições e liquidações das posições tomadas pelos agentes no ACL. Sua formação 

se dá através de uma série de modelos iterativos, através dos programas NEWAVE e 

DECOMP, onde são inseridas informações das plantas geradoras, expectativa de 

pluviometria, expectativas de demanda de energia e possíveis riscos de suprimento. 

Estas informações são conhecidas como Deck de Preços e são definidas e revistas 

no Plano Mensal de Operações (PMO). Com a entrada do Deck de preços, o NEWAVE 

projeta cenários de longo prazo (cinco anos) e sua saída é utilizada no DECOMP para 

estimação do cenário de curto prazo (dois meses).  

Outro importante aspecto é a predominância de fontes hidrelétricas no parque gerador 

nacional1. Ao longo do ano, as regiões brasileiras apresentam períodos de chuvas e 

                                                 
1 Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, em 2017 a energia hidráulica representou mais de 
72% da geração nacional. 
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secas, de modo que geração de energia apresenta um fator sazonal. A matriz de 

decisão destes sistemas permitirá ao operador do sistema tomar a decisão de utilizar 

a água ao invés de estoca-la e vice-versa, onde sempre haverá o dilema de estocar 

maiores quantidades no período chuvoso em detrimento do preço de curto prazo 

(porém assegurando nas estações de seca) ou utilizar o recurso e existir um risco de 

racionamento de energia caso a seca se perdure por maior tempo. 

Os processos do NEWAVE e DECOMP retornam o chamado Custo Marginal de 

Operação (CMO). O PLD é uma limitação deste CMO, onde há bandas mínimas e 

máximas. Estes processos são realizados semanalmente, com resultados divulgados 

às sextas-feiras com vigência a partir da próxima semana. Portanto, o PLD não 

somente é um preço liquidação, mas também um preço de curto prazo. Alterações 

nos parâmetros do deck de preços causam impactos expressivos no PLD, de modo 

que sua volatilidade representa estes impactos. Porém, no longo prazo, não é 

esperado que grandes influências de secas e alterações no deck de preços se 

perdurem, de modo que utilizar o PLD como parâmetro de precificação de contratos 

de longo prazo não é recomendado. Logo, os agentes utilizam outros mecanismos 

fora a zeragem no PLD para a contratação de energia, mecanismos onde possam 

mitigar os riscos de variação dos preços de energia no curto prazo. Na seção a seguir, 

discutimos este aspecto. 

3.3. Contratos Bilaterais Futuros de Energia ou Contratos de Swaps 

O instrumento de negociação do ACL se dá através de contratos futuros de energia, 

onde o comprador troca Reais (BRL) por energia2 durante um determinado período de 

entrega. Estes contratos são registrados na CCEE para composição dos lastros, 

porém suas informações são mantidas sigilosas e não divulgadas ao mercado. Estes 

contratos são firmados em ambiente de balcão e não necessitam cumprir padrões de 

prazo para fechamento, tempo de maturidade, volume e preço por unidade de energia. 

A não abertura de dados ao mercado e não parametrização destes instrumentos 

                                                 
2 Usualmente os contratos são BRL/MWh 
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bilaterais, tornam sua análise dificultada e, por consequência, restringe adaptar 

modelos às informações existentes.  

Um paralelo ao mercado financeiro de derivativos de taxas juros, estes contratos 

bilaterais se assemelham a contratos de Swap, onde o contratante troca uma taxa 

flutuante de juros por uma taxa fixa. No mercado financeiro, as curvas futuras de juros, 

mais conhecidas como Curvas Forwards, são obtidas através de instrumentos 

financeiros negociados em ambientes de bolsa, representando as expectativas do 

mercado quanto à dinâmica das taxas. Porém, no mercado de energia, não há a 

negociação de contratos com entrega apenas no vencimento, mas sim ao longo de 

todo o período. Portanto, estes contratos não são em sua essência contratos futuros 

de energia. A partir deste momento, passaremos a nos referir a estes contratos 

bilaterais como swaps. 

Os swaps geralmente são negociados com quatro parâmetros: (i) preço por unidade 

de energia; (ii) quantidade de energia; (iii) instante de início da entrega; (iv) instante 

final da entrega. Usualmente, os contratos têm períodos de entrega semanais, 

mensais, trimestrais ou anuais.  

Os contratos de swap são principalmente utilizados como mecanismos de proteção 

dos agentes a potenciais variações nos preços de curto prazo, e por este motivo é 

usual que contratos anuais ou de prazos superiores sejam negociados com maior 

frequência. Contratos mais longos apresentam menor relevância dos efeitos sazonais, 

aspecto refletido na concordância entre preços de contratos de duração superiores a 

um ano3. Em contrapartida, contratos de curto (semanais e mensais) e médio prazo 

(trimestrais e semestrais) apresentam a volatilidade causada pela sazonalidade mais 

presente, refletindo em preços com maiores alterações. 

Na seção a seguir, será apresentada a teoria para modelagem direta dos swaps, 

através de informações de contratos negociados entre os agentes. 

                                                 
3 Contratos de duração de um ano e cinco anos podem apresentam valores próximos 
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4. Arcabouço Teórico 

Neste capítulo, será descrito o modelo HJM, em conjunto com a abordagem utilizada 

por Benth e Koekebakker (2005), onde propuseram através do seu framework 

alternativas de modelagem para as curvas spot, forward e swaps para o mercado de 

energia elétrica negociado na Nord Poll4. Benth e Koekebakker (2005) definem a 

dinâmica dos preços através de movimentos brownianos independentes em conjunto 

com um processo homogêneo aleatório de Poisson com compensação para 

modelagem de jumps. Através de argumentos de não-arbitragem é estabelecida uma 

relação entre as dinâmicas dos contratos forward e os contratos de swaps. Benth e 

Koekebakker (2005) adotam classes lognormais para os modelos forward, 

inicialmente proposto por Bjerksund, Rasmussen e Stensland (2009), dada a sua 

facilidade e vasta utilização em literaturas de mercados de renda fixa, porém, a 

complexidade das dinâmicas dos swaps em conjunto de condições específicas de 

não-arbitragem, tornam necessário buscar modelos adaptados às informações de 

mercado. Neste trabalho, serão desconsiderados na modelagem os efeitos de jumps. 

Porém, este pode ser um importante aspecto a ser considerado em trabalhos futuros. 

4.1. O Modelo HJM 

A estrutura do HJM propõe um método para modelagem direta das dinâmicas da taxa 

forward instantânea, através de uma equação diferencial estocástica multivariada, na 

qual as dinâmicas das maturidades 𝑇 estão descritas conforme a equação a seguir 

 

𝑑𝑓(𝑡, 𝑇) = 𝜇(𝑡, 𝑇, 𝑓(𝑡, 𝑇))𝑑𝑡 +∑𝜎𝑛(𝑡, 𝑇, 𝑓(𝑡, 𝑇))𝑑𝑊𝑛(𝑡)

𝑁

𝑛=1

, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, (1) i 

onde 𝑑𝑓(𝑡, 𝑇) representa o diferencial da taxa forward 𝑓(𝑡, 𝑇) em relação a um instante 

de tempo 𝑡 com a maturidade 𝑇 mantida constante e 𝑊𝑛 são movimentos Brownianos 

independentes sob a medida de probabilidade real ℙ. Temos o drift e a difusão como 

                                                 
4 Câmara de comercialização de energia dos países Nórdicos. 
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funções da própria taxa forward, 𝜇(𝑡, 𝑇, 𝑓(𝑡, 𝑇)) e 𝜎𝑛(𝑡, 𝑇, 𝑓(𝑡, 𝑇)), respectivamente. 

Será simplificada a notação através da retirada do termo da taxa forward 𝑓(𝑡, 𝑇) das 

notações do drift e difusão, de modo que temos 𝜇(𝑡, 𝑇) e 𝜎𝑛(𝑡, 𝑇), respectivamente. 

4.2. Definindo as dinâmicas dos preços Forward e Swaps 

Benth e Koekebakker (2005) propõem a formação do mercado através de contratos 

de swaps com distintos períodos de entrega. Estes contratos têm período de entrega 

[𝑇1, 𝑇2], onde 0 < 𝑇1 <  𝑇2 ≤ 𝑇 e denotam o seus preços nos instantes 0 ≤  𝑡 ≤ 𝑇1 por 

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2). Supondo que a dinâmica dos preços para 0 ≤ 𝑡 ≤  𝑇1 ≤   𝑇2 ≤ 𝑇 tem a 

forma diferencial5  

 
𝑑𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) =  𝛴(𝑡, 𝑇1, 𝑇2)𝑑𝑊(𝑡), (2) i 

com 𝛴(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) a difusão dos contratos de swap com período de entrega entre 𝑇1 e 𝑇2. 

Benth e Koekebakker (2005) assumem condições para 𝛴 tal que a dinâmica do swap 

seja martingale e quadrado integrável6. Uma vez que não há pagamento inicial para 

entrar no contrato de swap, sua dinâmica deve ser martingale na medida de 

probabilidade neutra ao risco 𝑄. É assumido também que o mercado somente realiza 

operações em forwards com prazos fixos de maturidade. Logo, denota-se 𝑓(𝑡, 𝑢) como 

o preço de um contrato forward no instante 𝑡 com entrega em 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑢 < 𝑇.  Define-

se então a dinâmica dos contratos forward 𝑓(𝑡, 𝑢) para 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑢 ≤ 𝑇 

 
𝑑𝑓(𝑡, 𝑢) = 𝜎(𝑡, 𝑢)𝑑𝑊(𝑡) (3) i 

onde 𝜎 deve satisfazer condições que tornem 𝑓(𝑡, 𝑢) martingale e quadrado 

integrável7. De modo similar à dinâmica dos swaps, o preço dos contratos forward 

                                                 
5 Benth e Koekebakker (2005) propõem um modelo que também considera uma distribuição de 

Poisson compensada 𝑁(𝑑𝑧, 𝑑𝑡) para modelar os efeitos de jumps, sendo sua participação 

desconsiderada na metodologia deste trabalho 
6 Para melhor entendimento destas condições, é indicado o Apêndice A nas Condição (SW) em Benth 
e Koekebakker (2005). 
7 Para melhor entendimento destas condições, é indicado o Apêndice A nas Condição (F) em Benth e 
Koekebakker (2005) 
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também serão martingales na medida de probabilidade neutra ao risco 𝑄 e, 

consequentemente, não deverão apresentar drift em sua estrutura. 

É importante destacar que contratos forward não são negociados no mercado de 

energia elétrica, porém seu significado é interessante do ponto de vista que são 

contratos de swaps limitados a tempos de entrega e maturidade infinitesimais.  

4.3. Modelagem dos swaps através do HJM 

Assumindo a dinâmica das taxas forward definida na equação (3) e buscando manter 

condições de não-arbitragem, um swap de período de entrega [𝑇1, 𝑇2] deve estar 

relacionado à contratos forward de modo que 

 

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) = ∫ �̂�(𝑢; 𝑇1, 𝑇2)𝑓(𝑡, 𝑢)𝑑𝑢

𝑇2

𝑇1

, (4) i 

onde é definida a função peso compensada �̂�(𝑢; 𝑠, 𝑡) como 

 

�̂�(𝑢; 𝑠, 𝑡) ∶=
𝜔(𝑢)

∫ 𝜔(𝑣)𝑑𝑣
𝑡

𝑠

, (5) i 

para 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝑠 < 𝑡, sendo a função peso 𝜔(𝑢) com comportamento 

𝜔(𝑢) = {
1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

exp (−𝑟𝑢), 𝑠𝑒 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑢𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎
 

Logo, o seguinte resultado é obtido: 

 

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇1) ∶=  lim
𝑇2→𝑇1

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) = 𝑓(𝑡, 𝑇1), 𝑎. 𝑒. 𝑡 ∈ [0, 𝑇1] (6) i 

Em consequência da equação (6), nota-se que uma forward é um swap com período 

de entrega nulo, conforme destacado anteriormente. Outra importante condição de 

não-arbitragem se dá através da não sobreposição de um grupo de N swaps, com 



26 
 

períodos [𝑇𝑖 , 𝑇𝑖+1], 𝑖 = 1,… ,𝑁 − 1 𝑒 𝑇𝑖 < 𝑇𝑖+1 onde sua união deve coincidir com o 

swap do intervalo total, conforme equação (7)8 a seguir:  

 

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2):=  ∑𝜔𝑖

𝑁

𝑖=1

𝐹(𝑡, 𝑇𝑖 , 𝑇𝑖+1), (7) i 

onde  𝜔𝑖 =
∫ 𝜔(𝑢)
𝑇𝑖+1
𝑇𝑖

𝑑𝑢

∫ 𝜔(𝑢)
𝑇𝑁
𝑇1

𝑑𝑢
, para 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 − 1. Generalizando a equação (7) para todos 

os possíveis períodos entrega, temos 

 

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) =  ∫ ω̂(𝑢; 𝑇1, 𝑇2)𝐹(𝑡, 𝑢, 𝑢)𝑑𝑢,
𝑇2

𝑇1

 (8) i 

para todos𝑇1 ≤ 𝑇2, onde 0 ≤ 𝑡 ≤  𝑇1. A condição (8) é necessária para que o modelo 

dinâmico dos swaps evite arbitragens, porém não é trivial encontrar classes de 

modelos que consigam respeita-la. Uma escolha natural é a classe lognormal, porém 

a condição somente é respeitada quando a volatilidade não depende do tempo de 

maturidade, o que não é uma premissa satisfatória para todos os contratos de swap. 

De modo a manter a condição de não-arbitragem em estruturas de volatilidades 

lognormais, é possível relaxar a condição para que a mesma seja verdadeira somente 

para os swaps negociados no mercado e não mais a todos os possíveis swaps. 

4.4. Modelagem do Swap através do HJM adaptado a um Modelo de 

Mercado 

A condição (8) de não-arbitragem apresenta parâmetros muito restritivos se 

comparados com a maior quantidade de contratos de swap negociados no mercado. 

Benth e Koekebakker (2005) selecionaram preços de fechamento de todos os 

contratos negociados no Nord Pool entre 25 de setembro de 1995 até 26 de março de 

2004 e obtiveram que apenas 3,2% dos contratos apresentaram sobreposição. 

Portanto, uma alternativa é desconsiderar estes contratos da amostra, restringindo os 

                                                 
8 Nota-se que a equação (7) é a versão discreta da equação (4) 
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dados aos contratos que permitam modelar o período sem sobreposição, referidos 

como swaps atômicos deste mercado. Através da condição (7) de não-arbitragem 

deriva-se a dinâmica dos swaps que podem ser decompostos em diferentes swaps 

atômicos. Por exemplo, se o mercado negocia contratos mensais e trimestrais, os 

contratos mensais devem ser os contratos atômicos. Portanto, a dinâmica do swap do 

primeiro trimestre pode ser descrita por 𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇4):=  ∑ 𝜔𝑖
3
𝑖=1 𝐹(𝑡, 𝑇𝑖 , 𝑇𝑖+1), onde 

𝑇1 𝑒 𝑇4correspondem o primeiro dia de janeiro e abril de um determinado ano, 

respectivamente. 

 Desta maneira, é possível utilizar modelos simples para a dinâmica de preços dos 

swaps respeitando a condição (7) de não-arbitragem, através do ajuste dos dados do 

modelo. Através das equações (4) e (5), o preço de um contrato de swap com período 

de entrega [𝑇1, 𝑇2] é 

 

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) = ∫ �̂�(𝑢; 𝑇1, 𝑇2)𝑓(𝑡, 𝑢)𝑑𝑢

𝑇2

𝑇1

, (9) i 

Porém, estes contratos não são pagos continuamente, mas sim em determinados 

instantes, de modo que assumindo pagamentos em N instantes com 𝑢1 < 𝑢2 < ⋯ <

𝑢𝑛, 𝑇1 =  𝑢1,𝑇2 =  𝑢𝑛 e ∆𝑖≜ 𝑢𝑖+1 − 𝑢𝑖 , a equação (9) na forma discreta é 

 

𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) =  ∑𝜔𝑖(𝑢𝑖 , 𝑇1, 𝑇2)

𝑁

𝑖=1

𝑓(𝑡, 𝑢𝑖)∆𝑖 . (10) i 

Deste modo, pode-se extrair 𝑓(0, 𝑢) através das observações de 𝐹(0, 𝑇1, 𝑇2) para 

diferentes períodos de entrega. 

4.4.1. Modelo de Mercado para Contratos Futuros de Energia 

Através da determinação dos swaps atômicos, é possível propor uma modelagem 

para a dinâmica dos preços de swap onde constrói-se a dinâmica dos contratos 

negociados no mercado em acordo com a estrutura a termo da volatilidade. Esta 
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alternativa permite expandir a quantidade de modelos utilizáveis ao evitar a condição 

de não-arbitragem de tempo contínuo. Este modelo é referido como um modelo de 

mercado, e foi proposto para o mercado de juros por Brace, Gatarek e Musiela (1997). 

É comumente chamado de LIBOR Market Model ou Modelo BGM. 

Nesta abordagem, o conceito de swaps atômicos será expandido, restando contratos 

que não sejam decompostos em outros contratos de menor período de entrega. Estes 

contratos serão chamados de contratos básicos. Seja {[𝑇1
𝑏, 𝑇1

𝑒],… , [𝑇𝐶
𝑏, 𝑇𝐶

𝑒]} a 

sequência de períodos de entrega dos diferentes contratos básicos e 𝑐 = 1,… , 𝐶, a 

quantidade de contratos, 𝑇𝐶
𝑏 o instante de início da entrega do C-ésimo contrato e 𝑇𝐶

𝑒 

o instante de encerramento da entrega deste mesmo contrato, a única condição 

necessária para não-arbitragem desta sequência é que não seja possível decompor 

qualquer um dos períodos como a união de outros períodos contidos na mesma. Uma 

vez que os contratos não são mais negociados após o início do período de entrega, 

pode-se escrever a dinâmica de cada contrato 𝑐 no ambiente neutro ao risco como 

 

𝐹𝑐(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) = 𝐹𝑐(0, 𝑇1, 𝑇2) exp(∫𝐴𝑐(𝑢)𝑑𝑢

𝑡

0

+∑∫Σ𝑐,𝑘(𝑢)𝑑𝑊𝑘(𝑢)

𝑡

0

𝑝

𝑘=1

), (11) i 

com 𝐴𝑐, representando o drift e  Σ𝑐,𝑘, as volatilidades, funções reais e contínuas em 

[0, 𝑇1
𝑏] e p a quantidade de brownianos no modelo. F. Benth, J. Benth e Koekebakker 

(2008) demonstram a condição do drift que garante a dinâmica dos swaps ser 

mantigale para todo 𝑡 ≤ 𝑇𝑐
𝑏 regidos pela equação (11) é 

𝐴𝑐(𝑡) =  ∑Σ𝑐,𝑘(𝑡) ∫ Σ𝑐,𝑘(𝑠)𝑑𝑠

𝑡𝑛

𝑡𝑛−1

𝑝

𝑘=1

 

e por consequência, temos: 

 

𝑑𝐹𝑐(𝑡, 𝑇1, 𝑇2)

𝐹𝑐(𝑡, 𝑇1, 𝑇2)
=  ∑Σ𝑐,𝑘(𝑡)𝑑𝑊𝑘(𝑡)

𝑝

𝑘=1

. (12) i 
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Diversas especificações de volatilidade foram abordadas por diferentes autores, 

buscando detalhar os fatores relevantes na evolução das curvas de swap. Uma 

estrutura considerando os efeitos do tempo de maturidade e sazonalidade foi 

abordada por Benth e Koekebakker (2005) para um processo sem jumps com um 

único fator, porém utilizar somente um fator para capturar toda a dinâmica dos preços 

futuros é considerado improvável. Kiesel, Schindlmayer e Borger (2006) propõem um 

modelo de dois fatores onde o primeiro fator captura a estrutura a termo através de 

um modelo de reversão à média enquanto o segundo modela a parcela não-

estacionária, conforme abaixo: 

 

𝜎𝑐,1(𝑡) =  𝜎1 exp(−𝛼(𝑇𝑐
𝑏 − 𝑡)) , 𝜎𝑐,2(𝑡) = 𝜎2. (13) i 

com 𝛼 > 0. 

Na seção a seguir, será apresentada a estrutura particular de volatilidade para 

modelos lognormais e uma das possíveis especificações para captura da 

sazonalidade. 

4.4.2. Estrutura de Volatilidade para Modelos de Swap 

Lognormais 

Nesta seção, serão apresentadas algumas especificações para a dinâmica dos swaps 

através de modelos lognormais. Nestes modelos, através dos swaps atômicos 

negociados no mercado é possível modelar diferentes efeitos na estrutura de 

volatilidade, como o efeito da maturidade, sazonalidades e período de entrega. 

Suponha a dinâmica do swap dada por 

 

𝑑𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) =  Σ̅(𝑡, 𝑇1, 𝑇2)𝐹(𝑡, 𝑇1, 𝑇2)𝑑𝑊(𝑡) (14) i 

onde Σ̅(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) é uma função positiva, continua e diferenciável, 𝑇1 o início do período 

de entrega e 𝑇2 o final do período de entrega. Para uma dada volatilidade da curva 

forward σ̅(𝑡, 𝑢), podemos associar a volatilidade do swap como 
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Σ̅(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) =
1

𝑇2 − 𝑇1
∫ σ̅(𝑡, 𝑢)𝑑𝑢.
𝑇2

𝑇1

 (15) i 

A proposta (12) permite criar uma estrutura de volatilidade do swap sem necessitar 

derivar da estrutura da forward. 

Várias formas funcionais foram propostas em outros trabalhos e a seguir serão 

destacados alguns modelos com decaimento exponencial. Schwartz (1997) propôs 

alguns modelos para preços spot de petróleo, onde seu simples modelo propôs uma 

dinâmica futura de preços com volatilidade dada por 

 

σ̅(𝑡, 𝑢) = 𝑎𝑒−𝑏(𝑢−𝑡) (16) i 

 

onde 𝑎, 𝑏 ≥ 0 constantes. Derivado do modelo spot, Lucia e Schwartz (2002) 

obtiveram esta estrutura de volatilidade para a dinâmica da curva forward, sendo o 

efeito da maturidade modelado como uma função exponencial negativa. Benth e 

Koekebakker (2005) propõem o que chamaram de Modelo de Swap de Schwartz, 

 

Σ̅(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) = 𝑎Φ(𝑇1, 𝑇2), (17) i 

com 

 

Φ(𝑇1, 𝑇2) =
𝑒−𝑏(𝑇1−𝑡) − 𝑒−𝑏(𝑇2−𝑡)

𝑏(𝑇2 − 𝑇1)
,  (18) i 

sendo 𝑎, 𝑏 ≥ 0. 

Este modelo captura o efeito de maturidade, porém não captura o efeito da 

sazonalidade. De modo a acomodar ambos os efeitos, é proposto: 
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Σ̅(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) = 𝑎Φ(𝑇1, 𝑇2) + 𝑐(𝑡), (19) i 

onde 𝑐(𝑡) modela a sazonalidade através de uma série de Fourier truncada 

 

𝑐(𝑡) = 𝑏 +∑(𝑑𝑗 sin(2𝜋 𝑗𝑡) − 𝑓𝑗cos (2𝜋𝑗𝑡)),

𝐽

𝑗=1

 (20) i 

com t medido em anos, 𝑑𝑗e 𝑓𝑗 constantes reais e 𝑎, 𝑏 ≥ 0. Através de (18) nota-se que 

a volatilidade instantânea implícita é 𝑎 + 𝑐(𝑡) e a volatilidade de longo prazo é 

governada somente por 𝑐(𝑡).  

Neste trabalho, a estrutura de volatilidade a ser utilizada no modelo, será não 

paramétrica, portanto não será definida através de uma função representativa da 

volatilidade, mas sim em pontos específicos obtidos dos contratos negociados no 

mercado, sendo cada ponto referente a um prazo de entrega e a um fator. Estes 

fatores que descrevem a dinâmica da volatilidade serão obtidos através do método de 

Análise de Componentes Principais (PCA), que será descrito no capítulo a seguir. 

Porém, é encorajado o estudo futuro destes swaps no mercado brasileiro através de 

formas funcionais paramétricas como as acima destacadas, onde seja possível 

modelar os principais efeitos de forma separada. 
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5. Metodologia e aplicação 

Este capítulo descreve as passagens necessárias para implementar o modelo HJM 

multifatorial na sua forma discreta, conforme descrito no capítulo anterior, através de 

tratamento numérico da dinâmica dos swaps. Utiliza-se dados negociados no mercado 

para criar curvas futuras calibradas e em sequência determinar a estrutura de 

volatilidade através da técnica de Análise de Componentes Principais (PCA). Esta 

metodologia oferece um framework flexível, que permite combinar técnicas de 

suavização em conjunto de características de sazonalidade, na qual há a liberdade de 

se definir sem uma limitação de funções ou modelos, conforme discutido por Fleten e 

Lemming (2003). Esta metodologia foi apresentada por Ollmar (2003) considerando 

swaps negociados na Nord Pool e a seguir serão descritas suas etapas.  

5.1. Dados de mercado utilizados na aplicação 

Foram obtidos contratos negociados por uma comercializadora de médio porte entre 

o período de 2013 e o primeiro quadrimestre de 2015. Os contratos representam a 

negociação de 1MW durante o período de entrega do contrato, para o subsistema do 

Sudeste. A negociação destes contratos ocorre até o início do período de entrega. 

Dentre os diversos períodos negociados, escolheu-se aqueles contratos que 

apresentaram períodos de entrega semanais, mensais, trimestrais e anuais para 

compor os swaps básicos. Contratos semanais são aqueles no qual o período de 

entrega tem duração de 7 dias, em um total de 168 (7 x 24) horas. De maneira análoga, 

contratos mensais, trimestrais e anuais correspondem a períodos de entrega de 720 

horas, 2.160 horas e 8.640 horas respectivamente. 

A liquidação financeira do contrato é realizada ao longo do período de entrega e em 

grande parte dos casos são necessárias garantias financeiras para cobertura de 

margem e pagamento. Os efeitos destas garantias não serão considerados neste 

estudo, portanto, tais contratos terão sua estrutura financeira considerando 

pagamentos constantes ao longo do período de entrega. Os dados de 2013 e 2014 

serão utilizados como dados históricos, enquanto os dados do primeiro quadrimestre 

de 2015 serão utilizados como referência para a aplicação de um back-test. 



33 
 

5.1.1. Metodologia de preparação dos dados de mercado 

Conforme descrito no capítulo 3, não há a divulgação de dados de mercado para 

contratos futuros negociados na CCEE. Deste modo, seguir com uma modelagem 

diretamente nos Swaps somente é possível agente a agente, onde os dados deverão 

refletir o aspecto e posicionamento deste agente no mercado livre. Os contratos 

bilaterais negociados deverão respeitar a principal condição de não-arbitragem, de 

modo que sejam separados em contratos básicos com tempos de entrega divididos 

sem sobreposição, conforme a figura 1. 

 

Figura 1 – Ajuste de contratos futuros com períodos de pagamentos sobrepostos  

5.1.2. Preparando os dados 

Deseja-se preservar a estrutura diária dos contratos negociados da amostra. Para tal, 

cria-se cinco grupos de contratos: quatro grupos somente considerando contratos de 

duração de entrega similares (contratos semanais, mensais, trimestrais e anuais) e 

um quinto grupo agrupando contratos de diferentes períodos de entrega buscando 

simular o mercado como um todo no horizonte de tempo de estudo. Para os primeiros 

quatro grupos de contratos, utilizamos uma sequência períodos de entrega de mesma 

duração, sendo o encerramento de cada contrato no mesmo instante do início do 

período de entrega do contrato posterior. Ou seja, a sequência é definida de modo 

que: 

 
{[𝛕𝟏

𝐛, 𝛕𝟏
𝒆],… , [𝛕𝑪

𝐛 , 𝛕𝑪
𝒆], (21)  

com as condições: 
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(1) 𝛕𝐤
𝐛 − 𝛕𝐤

𝐞 = Δ, onde k = 1, ..., C, sendo C o número de contratos de mesmo 

período e 𝚫 a duração do período de entrega constante para cada série. 

(2) 𝛕𝐤+𝟏
𝐛 = 𝛕𝐤

𝐞  para k = 1, ..., C, sendo 𝛕𝒌
𝒆  o instante de encerramento do 

período de entrega do k-ésimo contrato e 𝛕𝒌+𝟏
𝒃  o início do período de 

entrega do contrato posterior. 

A segunda condição nos garante que os contratos não têm períodos de entrega 

sobrepostos, facilitando a montagem da curva futura e obedecendo as condições 

necessárias para não-arbitragem, conforme discutido na seção 4.3. Construindo a 

série de dados desta maneira, conseguimos obter a estrutura a termo dos swaps 

básicos individualmente. Este processo é utilizado nos modelos de mercado para 

obtenção das estruturas de taxas de juros e swaps, onde os grupos de instrumentos 

de prazos distintos são modelados separadamente. 

Os dados obtidos consideram um horizonte de tempo de até quatro anos futuros em 

prazos de entrega. Contratos com duração de entrega curta apresentam maior volume 

negociado no início da estrutura a termo, ou seja, não é esperado encontrar contratos 

de duração semanal negociados em um horizonte futuro. Desta maneira, divide-se 

cada grupo de contratos conforme a tabela 1 a seguir: 

 𝛕𝐤
𝐛 𝛕𝐤

𝐞  𝐂 

𝑆𝑐 – Semanal (k-1)/52 k/52 8 

𝑀𝑐 – Mensal (k-1)/12 k/12 6 

𝑇𝑐 – Trimestral (k-1)/4 k/4 8 

𝐴𝑐 – Anual k-1 K 4 

Tabela 1 – Estrutura de períodos de entrega dos contratos com o tempo medido em anos  

 Os contratos são negociados até o início do período de entrega, ou seja, para cada 

contrato na série, o seu tempo de negociação será igual a (𝑘 − 1)Δ, com 𝜏𝑘
𝑏 = (𝑘 −

1)/Δ e 𝜏𝑘
𝑒 = 𝑘/Δ. 

O quinto grupo pode ser obtido através da junção de contratos individuais das quatro 

primeiras séries de modo a obter um horizonte de quatro anos de período de entrega. 

Os contratos escolhidos foram os quatro primeiros semanais (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4), os cinco 

últimos mensais (𝑀2, 𝑀3,𝑀4, 𝑀5, 𝑀6), os seis últimos Trimestrais (𝑄3, 𝑄4 , 𝑄5 , 𝑄6, 𝑄7 , 𝑄8) 

e os últimos dois anuais (𝐴3, 𝐴4). Construindo o mercado desta maneira, novamente 



35 
 

garantimos a estrutura a termos com contratos sem períodos sobrepostos, porém 

desta vez com diferentes tamanhos de períodos de entrega. 

Porém, os contratos negociados apresentam negociações em uma mesma data com 

períodos sobrepostos, como por exemplo um contrato 𝑆1 e 𝑀1 com início da entrega 

em uma mesma data. Portanto, será necessário construir uma curva futura de 

contratos não sobrepostos de modo a respeitar a principal condição de não 

arbitragem. Este processo se dá através da construção da curva suave, que será 

apresentada na seção 5.2 a seguir.  

5.2. Construção da curva suave 

Assumindo m contratos negociados em um determinado dia, define-se 𝑇𝑠 como o início 

do pagamento para o contrato de menor tempo de entrega e, de maneira análoga, 

define-se 𝑇𝑒 como vencimento do contrato de maior data futura. Busca-se uma forma 

funcional para a curva forward 𝑓 quando em um determinando instante de tempo seja 

válida a condição (10). O preço futuro pode ser decomposto em duas funções Λ(𝑢) e 

𝜀(𝑢),  

 

𝑓(𝑢) =  Λ(𝑢) +  𝜀(𝑢),   𝑢 𝜖 [𝑇𝑠, 𝑇𝑒] (22) i 

podendo interpretar Λ(𝑢) como a sazonalidade da curva forward, enquanto 𝜀(𝑢) é uma 

função de ajuste para capturar os desvios da curva em relação a mesma 

sazonalidade. A estratégia adotada para o preço futuro, e por consequência para o 

preço instantâneo, foi uma função aritmética motivado através do estudo de Lucia e 

Schwartz (2002), quando foram comparados modelos aritméticos e geométricos no 

framework HJM, onde encontraram melhores resultados quando utilizados modelos 

aritméticos. 

Através dos preços dos contratos negociados, é possível obter um modelo que calibre 

a curva forward. Este processo ocorre através de uma função 𝜀(𝑡) expressa em seu 

valor médio quadrático de sua segunda derivada. Define-se então a melhor 

calibragem como a curva no intervalo [𝑡𝑜 , 𝑡𝑛] que minimiza  
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∫ [𝜀′′(𝑡)]2𝑑𝑡
𝑡𝑛

𝑡0

. (23) i 

Ollmar (2003) descreve os principais aspectos desejados para a função de ajuste 

como: (i) continuamente diferençável de segunda ordem; (ii) Horizontal no instante 𝑡𝑛; 

(iii) máxima suavidade no sentido da expressão (23); (iv) média da função de preço 

forward para um contrato 𝑓𝑖(𝑡) seja igual ao preço de negociação 𝐹𝑖. Será assumido 

uma taxa de juros nula no processo, de modo que o valor presente do contrato 𝐹𝑖 será 

igual ao valor presente da função do preço forward 𝑓𝑖(𝑡). Ollmar (2003) demonstra que 

a melhor classe para a função de ajuste que respeita os quatro aspectos é uma spline 

polinomial de ordem 5. Portanto, a função de ajuste é escrita da forma 

𝜀(𝑡) =

{
 
 

 
 

𝑎1𝑡
4 + 𝑏1𝑡

3 + 𝑐1𝑡
2 + 𝑑1𝑡 + 𝑒1     𝑡 𝜖 [𝑡0, 𝑡1]

𝑎2𝑡
4 + 𝑏2𝑡

3 + 𝑐2𝑡
2 + 𝑑2𝑡 + 𝑒2     𝑡 𝜖 [𝑡1, 𝑡2]
⋮

𝑎𝑛𝑡
4 + 𝑏𝑛𝑡

3 + 𝑐𝑛𝑡
2 + 𝑑𝑛𝑡 + 𝑒𝑛      𝑡 𝜖 [𝑡𝑛−1, 𝑡𝑛]

   

 

com 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑑𝑖 , 𝑒𝑖 constantes e 𝑖 𝜖 [0, 𝑛], onde é preciso encontrar 𝒙 (vetor de todos os 

parâmetros em 𝜀(𝑡)) que soluciona a igualdade  

 

min
𝑥
∫ [𝜀′′(𝑡; 𝒙)]2𝑑𝑡
𝑡𝑛

𝑡0

 (24) i 

sujeita às restrições naturais de conectividade e diferenciabilidade nos nós 𝑗 =

1, 2, … , 𝑛 − 1,  

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
(𝑎𝑗+1 − 𝑎𝑗)𝑡𝑗

4 + (𝑏𝑗+1 − 𝑏𝑗)𝑡𝑗
3 + (𝑐𝑗+1 − 𝑐𝑗)𝑡𝑗

2 + (𝑑𝑗+1 − 𝑑𝑗)𝑡𝑗 + (𝑒𝑗+1 − 𝑒𝑗) = 0       (𝐶1)

4(𝑎𝑗+1 − 𝑎𝑗)𝑡𝑗
3 + 3(𝑏𝑗+1 − 𝑏𝑗)𝑡𝑗

2 +  2(𝑐𝑗+1 − 𝑐𝑗)𝑡𝑗 + (𝑑𝑗+1 − 𝑑𝑗) = 0                              (𝐶2)

12(𝑎𝑗+1 − 𝑎𝑗)𝑡𝑗
2 + 6(𝑏𝑗+1 − 𝑏𝑗)𝑡𝑗 +  2(𝑐𝑗+1 − 𝑐𝑗) = 0                                                            (𝐶3) 

𝜀′(𝑡𝑛; 𝒙) = 0                                                                                                                                       (𝐶4)

∫ 𝑒−𝑟𝑡(
𝑇𝑖
𝑒

𝑇𝑖
𝑠

𝜀(𝑡) + Λ(t))dt =  ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝐹𝑖

𝑇𝑖
𝑒

𝑇𝑖
𝑠

dt                                                                                    (𝐶5) 
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Assumindo 𝑟 =0, a condição (C5) se torna 

𝐹𝑖 =
1

𝑇𝑖
𝑒 − 𝑇𝑖

𝑠∫ (
𝑇𝑖
𝑒

𝑇𝑖
𝑠
𝜀(𝑡) + Λ(t))dt. 

O problema apresenta um total de 3𝑛 + 𝑚 − 2 restrições. Podemos escrever a 

primeira parcela do problema de minimização (24) como  

 

min
𝑥
𝒙𝑇𝑯𝒙 (25) i 

onde  

𝒙𝑇 = [𝑎1 𝑏1 𝑐1 𝑑1 𝑒1 𝑎2 𝑏2 𝑐2 𝑑2 𝑒2 …       𝑎𝑛 𝑏𝑛 𝑐𝑛 𝑑𝑛 𝑒𝑛],  

𝑯 = [
𝒉1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝒉𝑛

] ,    𝒉𝒋 =

[
 
 
 
 
 
 
144

5
Δ𝑗
5 18Δ𝑗

4 8Δ𝑗
3 0 0

18Δ𝑗
4 12Δ𝑗

3 6Δ𝑗
2 0 0

8Δ𝑗
3 6Δ𝑗

2 4Δ𝑗 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 

,    Δ𝑗 = 𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗 . 

𝒙 tem dimensão 5𝑛 𝑋 1 e 𝑯 simétrica com dimensão 5𝑛 𝑋 5𝑛. Ollmar (2003) demonstra 

que é possível reescrever as condições C1-C5 em uma forma matricial 𝑨𝒙 = 𝑩 e 

obtém a solução explicita através do método do multiplicador de Lagrange, onde a 

solução será obtida através da equação linear 

 

[𝟐𝑯 𝑨𝑻

𝑨 𝟎
]  [
𝒙
𝝀
] =  [

𝟎
𝑩
] (26) i 

onde A é uma matriz (3𝑛 + 𝑚 − 2) 𝑥 5, B é um vetor (3𝑛 +𝑚 − 2) 𝑥 1, 𝝀𝑻 é o vetor 

multiplicador de Lagrange (3𝑛 + 𝑚 − 2) 𝑥 1. 

É possível obter 𝒙, e por consequência 𝜀(𝑡), através de métodos numéricos como a 

Decomposição de Cholesky, por exemplo. Por fim, resta definir a função de 

sazonalidade para obtenção das curvas suavizadas. F. Benth, J. Benth e Koekebakker 

(2008) propõem estudos com swaps negociados na Nord Pool e em duas situações:  

(i) analisam a curva de sazonalidade Λ(t) sendo nula para todo instante t e, (ii) adotam 
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a função trigonométrica proposta por Lucia e Shwartz (2002), onde estimam a 

variação anual dos preços e propoem a forma funcional  

 

Λ(𝑡) = 145.732 + 29.735 cos (
(𝑡 + 6.691)2𝜋

365
), (27) i 

com t expresso em dias. Neste trabalho será considerada a opção (i) proposta por F. 

Benth, J. Benth e Koekebakker (2008), ou seja, será utilizado Λ(𝑡) = 0 para qualquer 

t. 

5.2.1. Etapas para determinação das curvas suaves diárias 

Após a separação dos contratos negociados diariamente pela comercializadora, 

conforme seção 5.1, estes contratos servirão de entrada para a determinação das 

curvas suaves diárias. As entradas deverão conter toda a base de contratos 

negociados, incluindo contratos com períodos sobrepostos e a saída será composta 

de curvas suaves diárias contendo apenas contratos com períodos não sobrepostos, 

ou seja, contratos básicos que podem ser utilizados na implementação do HJM 

multifatorial respeitando a condição de não-arbitragem apontada no capítulo anterior. 

O processo de determinação das curvas suaves diárias está definido em solucionar a 

equação (26). Inicialmente é necessário montar a matriz 𝑯. Em sequência, são 

montadas as matrizes 𝑨 e 𝑩, que representam as condições C1 até C5 para cada 

contrato. Determinadas as matrizes, temos a equação linear formulada e determina-

se o vetor solução 𝒙 através de métodos numéricos. 

5.3. Estimação da volatilidade através da Análise de Componentes 

Principais (PCA) 

Busca-se investigar a estrutura a termo dos retornos dos preços futuros de energia. A 

Análise de Componentes Principais (PCA) nos permite identificar um grupo de 

estruturas (dentre os vários dados da amostra) que conseguem explicar 
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significativamente bem a variação total apresentada nos dados. Este método permite 

reduzir a quantidade de dados necessários. 

Utilizando os 𝐶 contratos da seção 5.3, com 𝑁 observações de retorno, temos a matriz 

𝑿𝑁 𝑥 𝐶. A Matrix de covariância da amostra de dimensão 𝐶 𝑥 𝐶 é chamada de 𝛀 e sua 

decomposição ortogonal é 

 
𝛀 = 𝚸𝚲𝚸𝑻 , (28)  

onde 𝚸 = [𝝆𝟏 ⋯ 𝝆𝑪] =  [

𝝆𝟏𝟏 ⋯ 𝝆𝟏𝑪
⋮ ⋱ ⋮
𝝆𝑪𝟏 ⋯ 𝝆𝑪𝑪

] e 𝚲 é a matriz diagonal com os autovalores 

𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝐶 na diagonal. A matriz 𝚸 é ortogonal, com sua coluna 𝝆𝒊 como o autovetor 

correspondente à 𝜆𝑖. 𝒁 = 𝑿𝚸 é chamada de matriz dos componentes principais. Os 

autovetores na diagonal de 𝚲 são ordenados em ordem decrescente. Dentre os 𝐶 

autovetores existentes, escolher-se-ão aqueles que somados suas contribuições 

descrevam o máximo possível dos fatores. A contribuição cumulativa dos 𝑀 maiores 

autovalores será 
∑ 𝜆𝑖
𝑀
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖
𝐶
𝑖=1

. 

Koekebakker e Ollmar (2005) realizaram estudos para contratos negociados no Nord 

Pool entre 2001 e 2004. Para explicar mais de 95% da variância, eram necessários 

dez fatores, porém os três de maior relevância explicaram 70%. Porém, modelos de 

dez fatores não são razoáveis para utilização no mercado, como pontuado F. Benth, 

J. Benth e Koekebakker (2008).  

É importante ressaltar que, ao contrário do usual no cálculo de volatilidade, os fatores 

de volatilidade resultantes do PCA podem apresentar valores negativos, uma vez que 

são obtidos através de dados históricos. 

5.4. Construção do Modelo de Mercado 

Como proposto por F. Benth, J. Benth e Koekebakker (2008), relembramos a equação 

(11) 
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𝐹𝑐(𝑡, 𝑇1, 𝑇2) = 𝐹𝑐(0, 𝑇1, 𝑇2) exp(∫𝐴𝑐(𝑢)𝑑𝑢

𝑡

0

+∑∫Σ𝑐,𝑘(𝑢)𝑑𝑊𝑘(𝑢)

𝑡

0

𝑝

𝑘=1

) 

e escolhemos 𝐶 contratos negociados no mercado respeitando as condições 

abordadas na seção 4.4.1. Assumindo 𝑝 ≤ 𝐶, ou seja, o número 𝐶 de contratos 

negociados sendo no mínimo o número 𝑝 de Movimentos Brownianos que regem a 

dinâmica, podemos inferir de que o mercado é completo. O logretorno entre um 

período [𝑡𝑛−1, 𝑡𝑛] de um contrato 𝐹𝑐 é definido como 

𝑥𝑛,𝑐 ≜ ln (
𝐹𝑐(𝑡𝑛 , 𝑇1, 𝑇2)

𝐹𝑐(𝑡𝑛−1, 𝑇1, 𝑇2)
) 

e através da equação (11) temos 

 

𝑥𝑛,𝑐 = ∫ 𝐴𝑐(𝑢)𝑑𝑢

𝑡𝑛

𝑡𝑛−1

+∑ ∫ Σ𝑐,𝑘(𝑢)𝑑𝑊𝑘(𝑢)

𝑡𝑛

𝑡𝑛−1

𝑝

𝑘=1

. (29) i 

Portanto, os logretornos são normalmente distribuídos para a medida de probabilidade 

real. Considerando todos 𝐴𝑐 e Σ𝑐,𝑘 regulares, através da transformação de Girsanov o 

drift será alterado sob uma medida neutra ao risco (uma medida martingale 

equivalente) e a volatilidade permanecerá inalterada. 

A função 𝐴𝑐(𝑢) tem a seguinte estrutura: 

 

𝐴𝑐(𝑢) =  ∑Σ𝑐,𝑘(𝑢) ∫ Σ𝑐,𝑘(𝑠)𝑑𝑠

𝑡𝑛

𝑡𝑛−1

𝑝

𝑘=1

. (30) I 

Para os 𝑁 + 1 dias de negociação na amostra, a matriz 𝑿𝑁 𝑥  𝐶 terá a especificação 

𝑿𝑁 𝑥 𝐶 = [

𝑥1,1 ⋯ 𝑥1,𝐶
⋮ ⋱ ⋮

𝑥𝑁,1 ⋯ 𝑥𝑁,𝐶
] 
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Através desta matriz de dados, é possível estimar a dinâmica dos retornos de preços 

futuros de energia através de métodos estatísticos, como o método do PCA destacado 

anteriormente. 

5.4.1. Aplicação HJM multifatorial em sua forma discreta 

Através do método PCA, é possível obter os principais componentes ortogonais que 

explicam a estrutura a termo de volatilidade. Com estes os fatores, torna-se possível 

modelar o framework através da parametrização de Musiela com a redução da 

dimensão de fatores analisados, escolhendo a quantidade de fatores que explique 

uma porção considerável da variância. 

Aplicando a parametrização de Musiela, para um determinado período 𝜏 = 𝑡 − 𝑇 

temos: 

Σ𝑐(𝑇) =  Σ𝑐̅̅ ̅(𝜏) 𝑒 𝐹�̅�(𝜏) = 𝐹𝑐(𝑡 + 𝜏) 

de modo que a dinâmica terá: 

𝑑𝐹�̅�(𝜏) = 𝑑𝐹𝑐(𝑡 + 𝜏) 

resultando em 

𝑑𝐹�̅�(𝜏) = (∑Σ𝑐,𝑘̅̅ ̅̅ ̅(𝜏)∫ Σ𝑐,𝑘̅̅ ̅̅ ̅(𝑠)𝑑𝑠

𝜏

0

+
𝜕𝐹�̅�(𝜏)

𝜕𝜏
 )𝑑𝑡 + ∑Σ𝑐,𝑘̅̅ ̅̅ ̅(𝜏)

𝑝

𝑘=1

𝑑𝑊,

𝑝

𝑘=1

 

com 𝑝 igual a quantidade de brownianos utilizados. Por fim, deseja-se reduzir a 

dimensão de fatores utilizados na estrutura a termo. Com a determinação dos 

principais fatores obtidos pelo método do PCA, é possível reescrever a dinâmica dos 

contratos de swap como: 

 

𝑑𝐹�̅�(𝜏) = (∑Σ𝑐,𝑘̅̅ ̅̅ ̅(𝜏)∫Σ𝑐,𝑘̅̅ ̅̅ ̅(𝑠)𝑑𝑠

𝜏

0

+
𝜕𝐹�̅�(𝜏)

𝜕𝜏
 )𝑑𝑡 + ∑√𝜆𝑘𝑝𝑐,𝑘

𝑝

𝑘=1

𝑑𝑋𝑘 .

𝑝

𝑘=1

 (31) I 
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onde 𝜆𝑘 refere-se ao termo da matriz diagonal 𝚲 dos autovalores e 𝑝𝑐,𝑘 o k-ésimo 

termo da n-ésima coluna da matriz 𝚸 definidos na seção 5.3 acima, enquanto 𝑑𝑋𝑘 

corresponde ao movimento browniano independente do k-ésimo termo. 

5.5. Etapas de Implementação e Aplicação 

Esta seção apresenta os passos utilizados para obtenção dos resultados. Há quatro 

etapas principais, conforme descrito abaixo: 

• Dados de mercado são separados em contratos básicos; 

• São estimadas curvas suavizadas para cada dia de negociação destes 

contratos, conforme procedimento apresentado na seção 5.2; 

• Utilizando o PCA determinamos os principais componentes da estrutura a 

termo da volatilidade, conforme procedimento apresentado na seção 5.3; 

• Através das equações (11) e (29) obtém-se os retornos futuros com estrutura 

determinada na seção 5.4, e consequentemente os preços dos swaps básicos. 

• Através da simulação por Monte Carlo, serão avaliadas as evoluções das taxas 

de retorno e, por consequência, dos preços dos swaps de modo a observar o 

seu comportamento. 

A seguir serão apresentados os dados e passos utilizados na aplicação da 

metodologia e sequência de etapas apresentadas nas seções anteriores. 
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6. Resultados 

Neste capítulo são descritos os dados utilizados na implementação da metodologia e 

são abordadas análises estatísticas dos dados, os aspectos sobre a interpolação dos 

contratos para obtenção dos swaps básicos e suas características. Na sequência, são 

apresentados os resultados obtidos com as curvas suaves dos contratos futuros 

negociados através de uma spline de quinta ordem, onde se obtém uma curva futura 

de energia para cada dia de negociação. Estas curvas são utilizadas como entrada 

para obtenção das estruturas de volatilidade através do método de componentes 

principais (PCA) permitindo implementar numericamente o HJM multifatorial com 

estrutura de volatilidade não paramétrica. Como forma de validação do modelo a 

parcela mais futura dos dados obtidos não será utilizada na estimação dos 

parâmetros, mas sim para comparar a aderência do resultado obtido. 

As ferramentas utilizadas para tratamento dos dados, geração das curvas suavizadas 

e simulação do modelo foram desenvolvidas em VBA e utilizadas em planilha Excel. 

6.1 Construção das Curvas Suaves 

Conforme o processo descrito no item 5.2, através dos contratos negociados pela 

comercializadora utilizados como entrada do processo de calibragem, pode-se obter 

uma curva contínua de contratos futuros para cada dia. Este processo não só 

possibilita obter valores dos contratos não negociados em um determinado dia, mas 

também possibilita diferenciar os períodos de entrega de modo a não se sobreporem.  

Foram geradas curvas futuras considerando o horizonte de tempo de estudo e os 

contratos básicos, conforme Figura 2. Na tabela 2 são apresentados os resultados 

obtidos assim como as principais medidas estatísticas para as curvas de preços de 

energia. Através das médias, percebe-se um prêmio de risco positivo na parcela mais 

curta da curva, isto é, a influência dos preços de curto prazo é significativa na 

formação destes preços. 
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    Média Variância Assimetria Curtose 

Se
m

an
al

 

S1 480,14 63682,99 0,20 -1,55 

S2 480,26 61468,81 0,19 -1,55 

S3 478,06 60021,24 0,20 -1,55 

S4 477,79 58632,79 0,20 -1,56 

S5 477,97 57831,88 0,20 -1,56 

S6 476,87 55091,45 0,20 -1,56 

S7 475,33 53623,88 0,19 -1,57 

S8 474,61 52980,32 0,18 -1,57 

M
en

sa
l 

M1 479,05 59807,89 0,20 -1,56 

M2 475,47 52763,30 0,18 -1,57 

M3 477,08 48525,80 0,09 -1,58 

M4 479,11 43548,37 -0,03 -1,64 

M5 480,98 39824,17 -0,14 -1,66 

M6 482,70 36219,38 -0,25 -1,63 

Tr
im

es
tr

al
 

T1 478,24 53941,08 0,16 -1,58 

T2 480,93 39085,87 -0,15 -1,66 

T3 484,78 25797,32 -0,28 -1,28 

T4 487,22 16966,13 -0,19 -1,09 

T5 481,85 11151,08 -0,21 -1,09 

T6 461,41 9868,89 -0,66 -0,45 

T7 429,16 9269,08 -0,98 -0,25 

T8 404,98 8706,36 -0,91 -0,63 

A
n

u
al

 

A1 480,44 35802,07 0,02 -1,55 

A2 444,14 8456,27 -0,77 -0,29 

A3 319,70 2654,25 -0,48 -1,22 

A4 296,49 718,62 -1,15 0,53 

Tabela 2 – Medidas estatísticas dos preços dos contratos futuros de energia negociados 
pela comercializadora entre o início de 2013 e o final de 2014. 

A medida que o prazo de entrega cresce, este viés de curto prazo vai sendo reduzido 

e os preços apresentam reduções nos valores, o que é racional, uma vez que ao 

atrelar sua disponibilidade de energia no longo prazo, é comum os agentes utilizarem 

métricas de risco como VaR e CVaR na determinação destes preços, buscando 

garantir receitas futuras que possam em intervalos de confiança elevados superar a 

receita mínima aceitável de sua carteira de posições. Os coeficientes de assimetria 

apresentaram valores positivos nos contratos de menor prazo de entrega e negativos 

para períodos superiores, porém os baixos valores em módulo apresentam dados 

razoavelmente simétricos. As medidas de curtose apresentaram valores negativos, 

com exceção de A4, indicando caudas longas nas distribuições, e em geral com 

módulo decrescente a medida que o prazo futuro de entrega aumenta. 
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    Média Volatilidade Assimetria Curtose 

Se
m

an
al

 

S1 0,01 22,2% -0,12 2,06 

S2 0,00 15,5% -0,32 1,57 

S3 0,00 12,8% -0,31 0,69 

S4 0,00 10,8% -0,27 0,54 

S5 0,00 10,5% -0,21 0,52 

S6 0,00 8,2% -0,13 0,32 

S7 0,00 6,6% 0,07 0,92 

S8 0,00 7,2% -0,24 1,26 

M
en

sa
l 

M1 0,00 13,4% -0,47 1,28 

M2 0,00 6,1% -0,06 0,89 

M3 0,00 4,8% -0,01 -0,70 

M4 0,00 3,8% 0,32 -0,64 

M5 0,00 3,4% 0,24 -0,78 

M6 0,00 3,1% 0,44 0,12 

Tr
im

es
tr

al
 

T1 0,00 9,8% -0,58 1,23 

T2 0,00 3,2% 0,17 -1,01 

T3 0,00 3,0% 0,26 -0,40 

T4 0,00 2,8% 0,05 -0,62 

T5 0,00 2,5% -0,03 -0,11 

T6 -0,01 2,8% -0,04 -0,32 

T7 -0,01 2,3% 0,08 -0,19 

T8 -0,01 2,2% 0,29 -0,32 

A
n

u
al

 A1 0,00 5,8% -0,62 1,07 

A2 -0,01 1,7% -0,38 -0,46 

A3 -0,01 2,4% -0,17 -0,61 

A4 0,00 2,5% 0,11 -0,78 

Tabela 3 – Medidas estatísticas dos retornos dos contratos futuros de energia negociados 
entre o início de 2013 e o final de 2014. 

Na tabela 3 são apresentados os resultados obtidos assim como as principais medidas 

estatísticas para os retornos dos contratos futuros. As volatilidades apresentam 

valores mais significativos nos instantes de entrega mais recentes e foram 

decrescendo a medida que o tempo de entrega aumenta. Os coeficientes de 

assimetria apresentam valores relativamente baixos, novamente apresentando 

distribuições razoavelmente simétricas. As medidas de curtose apresentaram 

resultados variados, onde em contratos semanais com período de entrega próximo os 

valores são positivos e com módulo superior a unidade enquanto o restante 

apresentou valores negativos, porém de menor módulo. 
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Figura 2 – Curvas suavizadas dos contratos de Swap negociados entre 2013 e 2014 

Parte destes resultados é esperado na medida que os dados dos contratos semanais 

são plotados, conforme figura 3. Dentre o período analisado, por duas vezes os 

valores atingiram os patamares de teto do PLD (sendo ele no período de BRL 822,83). 

Um período de seca prolongado causou a diminuição do montante de energia 

hidrelétrica gerada, elevando os preços de energia de curto prazo. Portanto, é 

esperado um choque relevante nos contratos de curto e médio prazo, com 

volatilidades elevadas. Este fator pode ser observado nas estatísticas observadas no 

contrato S1, onde os impactos em seus valores sugerem a influência de outros fatores 

de forma mais intensa em relação aos outros grupos de contratos. Através da análise 

dos componentes pelo método PCA, será possível investigar de forma mais profunda 

estes efeitos. 



47 
 

 

Figura 3 – Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) para o subsistema Sudeste entre 2013 
e 2014 para a carga média. 

6.2 A Análise de Componentes Principais 

Através dos retornos calculados para as cinco séries de tempo, busca-se obter o grupo 

de parâmetros que de maneira reduzida ajudam a descrever uma parcela considerável 

da estrutura de volatilidade das curvas de swaps negociadas. Como etapa anterior ao 

cálculo dos autovalores e autovetores, os retornos foram normalizados grupo a grupo 

através da subtração da média deste grupo de contratos e posterior divisão pelo 

respectivo desvio padrão. A seguir, são apresentados os resultados obtidos para cada 

uma das cinco séries. 

6.2.1 Análise da estrutura de volatilidade do mercado 

completo 

Conforme a Tabela 4, a estrutura de volatilidade do agrupamento dos swaps básicos 

pode ser explicada em mais de 95% de sua variância através dos doze primeiros 

fatores. Porém, não é factível utilizar no mercado modelos com este elevado número 

fatores, de modo que serão utilizados os três fatores de maior relevância, explicando 

aproximadamente 59,45%. Este percentual não representa uma proporção 

considerável, porém uma vez que os fatores subsequentes passam a explicar cada 
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vez uma porção menor dos dados, serão adotados três fatores para explicar a 

estrutura a termo das volatilidades. É válido ressaltar novamente que um modelo de 

doze fatores não é razoável para utilização em mercados. A figura 4 apresenta o 

resultado dos três fatores para cada contrato básico. 

CP Valor % Explicado 
% 

Acumulado 

CP1 5,9630 35,0% 35,0% 

CP2 2,5302 14,9% 49,9% 

CP3 1,6306 9,6% 59,4% 

CP4 1,2259 7,2% 66,6% 

CP5 1,0439 6,1% 72,8% 

CP6 0,8379 4,9% 77,7% 

CP7 0,6717 3,9% 81,6% 

CP8 0,6328 3,7% 85,4% 

CP9 0,5331 3,1% 88,5% 

CP10 0,4719 2,8% 91,3% 

CP11 0,3792 2,2% 93,5% 

CP12 0,3294 1,9% 95,4% 

CP13 0,2629 1,5% 97,0% 

CP14 0,2031 1,2% 98,2% 

CP15 0,1557 0,9% 99,1% 

CP16 0,1022 0,6% 99,7% 

CP17 0,0568 0,3% 100,0% 

Tabela 4 – Autovalores, percentuais individuais e acumulados dos fatores obtidos pelo 
método de PCA para o conjunto de dados que simulam a totalidade do mercado. 

O primeiro fator aparenta ser um fator de nível. Um choque neste fator leva a 

alterações na mesma direção de praticamente todos os contratos, apesar de alterar 

com menor relevância os contratos mais distantes. O segundo fator aparenta ser um 

fator de inclinação. Um choque neste fator leva os contratos S1 a M3 em uma direção 

enquanto leva o restante na direção oposta. O terceiro fator aparenta ser um fator de 

curvatura. Ele altera de sinal por três vezes no horizonte de tempo, alterando os 

contratos semanais mais próximos e trimestrais em uma direção enquanto leva no 

caminho oposto os contratos mensais e anuais.  
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Figura 4 – Efeitos dos três primeiros fatores (autovetores) nos contratos básicos 

Na Tabela 5 esta apresentada a matriz de correlação entre os contratos de swaps 

básicos, onde percebe-se que contratos com prazos de entrega mais recentes 

apresentam maiores correlações se comparados aos contratos com prazos de 

entrega mais futuros, havendo indícios de que a correlação está relacionada com a 

duração do período de entrega. Também é possível perceber que, em grande 

maioria, a correlação de determinado contrato com seu antecessor direto é 

relevante, como notado através da correlação de 84% entre os contratos S2 e S3, 

70% entre S2 e S4, enquanto a correlação entre S2 e M2 é de apenas 40%. Porém 

há também resultados inesperados como a correlação de 15% entre A3 e M5, 

elevada se comparada a correlação com seu antecessor T8 de 8%. Os resultados 

obtidos para S1 em conjunto das estatísticas descritivas sugerem novamente a 

influência de outros fatores nestes contratos quando comparados ao restante dos 

contratos semanais. Estes resultados sugerem a não viabilidade em utilizar modelos 

de estimação dos preços de curto prazo (spot) como alternativa para estimar a 

dinâmica dos preços de contratos futuros de energia. A seguir, serão apresentados 

os resultados do PCA quando analisados as quatro séries de contratos com prazos 
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de entrega similares, ou seja, semanais, mensais, trimestrais e anuais 

respectivamente. 

 S1 S2 S3 S4 M2 M3 M4 M5 M6 T3 T4 T5 T6 T7 T8 A3 A4 

S1 100% 72% 57% 47% 25% 27% 20% 14% 18% 6% 9% 15% 16% 5% -5% -4% 6% 

S2 72% 100% 84% 70% 40% 39% 33% 26% 26% 18% 16% 15% 8% 14% 2% 5% 2% 

S3 57% 84% 100% 88% 54% 47% 40% 33% 35% 23% 19% 18% 10% 16% 7% -2% -2% 

S4 47% 70% 88% 100% 69% 53% 48% 38% 39% 27% 20% 14% 10% 15% 7% -3% 0% 

M2 25% 40% 54% 69% 100% 77% 61% 53% 45% 29% 15% 20% 14% 18% 7% -6% 2% 

M3 27% 39% 47% 53% 77% 100% 75% 63% 58% 37% 25% 26% 19% 18% 15% 8% 7% 

M4 20% 33% 40% 48% 61% 75% 100% 82% 68% 44% 29% 33% 24% 22% 19% 6% 6% 

M5 14% 26% 33% 38% 53% 63% 82% 100% 80% 48% 31% 33% 20% 25% 18% 15% 14% 

M6 18% 26% 35% 39% 45% 58% 68% 80% 100% 59% 36% 34% 31% 23% 22% 10% 25% 

T3 6% 18% 23% 27% 29% 37% 44% 48% 59% 100% 54% 45% 37% 42% 29% -3% 26% 

T4 9% 16% 19% 20% 15% 25% 29% 31% 36% 54% 100% 57% 46% 52% 38% 2% 4% 

T5 15% 15% 18% 14% 20% 26% 33% 33% 34% 45% 57% 100% 48% 40% 15% 3% 17% 

T6 16% 8% 10% 10% 14% 19% 24% 20% 31% 37% 46% 48% 100% 27% 16% 0% 17% 

T7 5% 14% 16% 15% 18% 18% 22% 25% 23% 42% 52% 40% 27% 100% 29% -11% -2% 

T8 -5% 2% 7% 7% 7% 15% 19% 18% 22% 29% 38% 15% 16% 29% 100% 8% -1% 

A3 -4% 5% -2% -3% -6% 8% 6% 15% 10% -3% 2% 3% 0% -11% 8% 100% 9% 

A4 6% 2% -2% 0% 2% 7% 6% 14% 25% 26% 4% 17% 17% -2% -1% 9% 100% 

Tabela 5 – Matriz de correlação entre os contratos básicos 

6.2.2 Análise dos grupos individuais de contratos 

Conforme observado na Tabela 6 e Figura 5, é possível descrever 92,63% da 

variância dos retornos normalizados dos contratos semanais através de 3 fatores. De 

maneira análoga ao observado considerando todos os contratos básicos na 

modelagem do mercado, percebe-se o primeiro fator sendo um fator de nível, o 

segundo sendo um fator de inclinação e o terceiro sendo um fator de curvatura. 

CP Autovalores % Explicado % Acumulado 

CP1 4,6797 58,50% 58,50% 

CP2 1,7981 22,48% 80,97% 

CP3 0,9327 11,66% 92,63% 

CP4 0,3916 4,89% 97,53% 

CP5 0,1830 2,29% 99,81% 

CP6 0,0140 0,18% 99,99% 

CP7 0,0008 0,01% 100,00% 

CP8 0,0001 0,00% 100,00% 

  Tabela 6 - Autovalores, percentuais individuais e acumulados dos fatores obtidos pelo 
método de PCA para os contratos semanais. 
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Figura 5 - Efeitos dos três primeiros fatores (autovetores) nos contratos semanais 

Percebe-se o menor choque causado em S1 através do fator de nível quando 

comparado com a maior parte dos contratos semanais, novamente sugerindo uma 

possível dependência a fatores externos aos analisados na estrutura a termo. A matriz 

de correlação também apresentou resultados em linha com os obtidos na modelagem 

dos contratos básicos, com alta correlação entre os contratos e seus predecessores, 

conforme Tabela 7. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

S1 100% 72% 57% 47% 37% 23% 11% 7% 

S2 72% 100% 84% 70% 62% 45% 21% 4% 

S3 57% 84% 100% 88% 72% 50% 33% 21% 

S4 47% 70% 88% 100% 95% 78% 45% 17% 

S5 37% 62% 72% 95% 100% 91% 50% 11% 

S6 23% 45% 50% 78% 91% 100% 76% 35% 

S7 11% 21% 33% 45% 50% 76% 100% 87% 

S8 7% 4% 21% 17% 11% 35% 87% 100% 

Tabela 7 – Correlação entre os retornos normalizados de contratos semanais 
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Foram realizadas análises similares com o restante dos grupos de contratos, sendo 

analisadas os três fatores que melhor descrevem as variâncias de cada segmento. O 

resultado obtido novamente é similar ao anteriormente analisado para os contratos 

básicos. Para contratos mensais, os três fatores explicam 89,55% da variância, 

enquanto para contratos trimestrais e anuais, estes valores são de 68,51% e de 

82,79% respectivamente, conforme apresentado nas Tabelas 8, 10 e 12. Os três 

fatores também apresentaram as características de nível, inclinação e curvatura para 

todos os grupos de contratos, conforme Figuras 6, 7 e 8. 

CP Autovalores % Explicado 
% 

Acumulado 

CP1 3,8219 63,70% 63,70% 

CP2 0,8584 14,31% 78,01% 

CP3 0,6926 11,54% 89,55% 

CP4 0,2966 4,94% 94,49% 

CP5 0,2090 3,48% 97,98% 

CP6 0,1214 2,02% 100,00% 

Tabela 8 - Autovalores, percentuais individuais e acumulados dos fatores obtidos pelo 
método de PCA para os contratos mensais. 

 

Figura 6 - Efeitos dos três primeiros fatores (autovetores) nos contratos mensais 
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

M1 100% 32% 44% 37% 28% 31% 

M2 32% 100% 75% 57% 50% 41% 

M3 44% 75% 100% 75% 63% 58% 

M4 37% 57% 75% 100% 82% 68% 

M5 28% 50% 63% 82% 100% 80% 

M6 31% 41% 58% 68% 80% 100% 

Tabela 9 – Correlação entre os retornos normalizados de contratos mensais 

CP Valor % Explicado 
% 

Acumulado 

CP1 3,3994 42,49% 42,49% 

CP2 1,1490 14,36% 56,86% 

CP3 0,9324 11,65% 68,51% 

CP4 0,6904 8,63% 77,14% 

CP5 0,6215 7,77% 84,91% 

CP6 0,4830 6,04% 90,95% 

CP7 0,4017 5,02% 95,97% 

CP8 0,3226 4,03% 100,00% 

Tabela 10 - Autovalores, percentuais individuais e acumulados dos fatores obtidos pelo 
método de PCA para os contratos trimestrais. 

 

Figura 7 - Efeitos dos três primeiros fatores (autovetores) nos contratos trimestrais 
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

T1 100% 45% 23% 19% 20% 15% 15% 2% 

T2 45% 100% 55% 35% 37% 27% 25% 22% 

T3 23% 55% 100% 54% 45% 37% 42% 29% 

T4 19% 35% 54% 100% 57% 46% 52% 38% 

T5 20% 37% 45% 57% 100% 48% 40% 15% 

T6 15% 27% 37% 46% 48% 100% 27% 16% 

T7 15% 25% 42% 52% 40% 27% 100% 29% 

T8 2% 22% 29% 38% 15% 16% 29% 100% 

Tabela 11 – Correlação entre os retornos normalizados de contratos trimestrais 

Por fim, as matrizes de correlação para os grupos de contratos mensais, trimestrais e 

anuais são apresentadas nas tabelas 9, 11 e 13, respectivamente. Percebe-se 

novamente os indícios de uma relação entre a correlação e a duração do período de 

entrega.  Enquanto contratos semanais apresentaram correlações de até 95%, 

contratos mensais, trimestrais e anuais apresentaram correlações máximas de 82%, 

55% e 31%, respetivamente. 

CP Valor % Explicado 
% 

Acumulado 

CP1 1,3558 33,89% 33,89% 

CP2 1,0736 26,84% 60,73% 

CP3 0,8821 22,05% 82,79% 

CP4 0,6885 17,21% 100,00% 

Tabela 12 - Autovalores, percentuais individuais e acumulados dos fatores obtidos pelo 
método de PCA para os contratos anuais. 

 

 A1 A2 A3 A4 

A1 100% 31% -2% 7% 

A2 31% 100% 1% 11% 

A3 -2% 1% 100% 9% 

A4 7% 11% 9% 100% 

Tabela 13 - Correlação entre os retornos normalizados de contratos anuais 
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Figura 8 - Efeitos dos três primeiros fatores (autovetores) nos contratos anuais 

Apesar dos três principais fatores dos contratos básicos agrupados terem explicado 

somente 59,45% da variância, a análise dos mercados separados colabora com os 

resultados obtidos quando agrupados, onde foram obtidos resultados em 

concordância para os possíveis efeitos de choques em cada um dos fatores. Porém, 

é necessário ressaltar que ao diminuir a dimensão de contratos analisados, dezessete 

contratos básicos da quinta série ante oito para os casos semanais e trimestrais, a 

estrutura a termo irá deteriorar. Outro importante aspecto a ser analisado é o horizonte 

de tempo percorrido por estes contratos. Enquanto para contratos semanais apenas 

dois meses foram analisados, para contratos trimestrais e anuais, um horizonte de 

tempo de dois e quatro anos foram analisados, respectivamente. Portanto, ao se 

analisar eventuais semelhanças entre as estruturas a termo do mercado completo e 

os mercados separadamente, os contratos trimestrais devem ser a melhor escolha. 

Por fim, obtidos os principais fatores que descrevem a estrutura a termo das 

volatilidades, é possível simular através de um modelo HJM de três fatores, conforme 

descrito na equação 28 a estrutura a termo dos retornos. 
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6.3 Evolução através do modelo HJM com três fatores 

Utilizando a estrutura a termo de volatilidade obtida através do método do PCA, busca-

se obter a estrutura a termo dos retornos dos contratos futuros de swaps para o 

mercado. Antes de iniciar o processo, é necessário obter a função de drift neutra ao 

risco, que neste caso será uma integral da função de volatilidade. Porém, há apenas 

pontos discretos da volatilidade, de modo que é necessário calcular uma curva suave. 

Este processo se dá através da calibração dos dados a uma spline de terceira ordem.  

Com as funções calibradas, é possível implementar a equação (29) na sua forma 

discreta através da parametrização de Musiela, conforme equação (31), 

transformando o framework contínuo em um processo discreto. Um dos possíveis 

resultados é apresentado na figura 9, onde há a ilustração de um possível caminho 

da evolução dos preços de quatro contratos básicos.  

 

Figura 9 – Uma possível evolução dos preços para os primeiros contratos básicos de cada 
duração de entrega 
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Na Figura 9, observamos características já abordadas anteriormente, com uma maior 

volatilidade nos contratos de menor prazo de entrega quando comparados aos 

contratos de prazos de entrega maiores.  

Através da simulação por Monte Carlo, são gerados dez mil cenários para todos os 

contratos básicos. Desta forma, é possível obter de forma empírica a função de 

distribuição acumulada e comparar resultados do modelo através de contratos 

negociados no mundo real. São plotados os histogramas para os dez mil resultados 

dos contratos S1, M2, T3 e A3 para o instante futuro t = 5 semanas (ou 14/02/2015 

sob a ótica de 03/01/2015), conforme apresentados na figura 10. 
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Figura 10 – Histogramas dos valores dos contratos básicos S1, M2, T3 e A3 para dez mil 
simulações de Monte Carlo para o instante t = 5 semanas. 

De modo a analisar os resultados do framework, busca-se comparar os dez mil 

resultados obtidos por Monte Carlo com os preços futuros realizados no mercado 

através de um teste de hipótese que permita avaliar se para um determinado nível de 

significância e intervalo de confiança os dados negociados no mundo real se encaixam 

nas distribuições dos valores simulados. Será utilizado o Método de Neyman-Pearson, 

no qual formula-se a hipótese nula 𝐻0 a ser testada e realizam-se os testes para 

rejeitá-la ou não, havendo quatro possíveis cenários, conforme tabela 14: 
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Hipótese nula 𝐻0 é 

verdadeira 
Hipótese nula 𝐻0 é 

falsa 

Hipótese nula 𝐻0 é rejeitada Erro do tipo I Não há erro 

Hipótese nula 𝐻0 não é 
rejeitada 

Não há erro Erro do tipo II 

Tabela 14 – Possíveis resultados do teste de hipótese 

Para este método, serão utilizados para o back-test contratos negociados no primeiro 

quadrimestre de 2015 em três datas distintas e comparados aos resultados obtidos 

através do framework para cada instante. Para a realização do teste, será considerado 

o teste bicaudal com um nível de significância de 20%, ou seja, cada cauda contendo 

10% da distribuição. A hipótese nula 𝐻0 será de que os contratos negociados no 

primeiro quadrimestre de 2015 estão localizados nas regiões internas das caudas, ou 

seja, regiões que acumulam 80% das probabilidades para cada distribuição. Por 

consequência, 𝐻1, a hipótese alternativa, será de que estes contratos estão 

localizados nas regiões das caudas. A rejeição da hipótese nula implica de que o 

framework obtido não deve ser considerado apto para modelar a estrutura a termo 

dos contratos de swap. Porém, a não rejeição não implica na validade do modelo, ela 

apenas indica que não se deve rejeitar os resultados obtidos de imediato, sendo 

necessário estudar mais afundo. 

A seguir são apresentados na tabela 15 os valores dos contratos negociados no 

mundo real em cada instante futuro de 2015, assim como os resultados dos testes de 

hipótese obtidos para o nível de significância de 20%. Os resultados apresentam os 

contratos S1, M2 e T3 presentes na área interna das distribuições para as três datas, 

ou seja, com a hipótese nula não sendo rejeitada, enquanto para o contrato A3 em 

todas as três datas os contratos negociados estão presentes na cauda inferior 

equivalente a 10% das probabilidades, rejeitando as hipóteses nulas. 

A não aderência dos contratos A3 provavelmente está vinculada a alteração do teto 

dos preços do PLD realizada no início de 2015, rebaixados para aproximadamente 

BRL 388,44. Por mais que os contratos não estão diretamente correlacionados aos 

preços de curto prazo, não é razoável negociar contratos de prazos mais longos com 

preços superiores ao teto do PLD, uma vez que os agentes passariam a não negociar 

contratos futuros e apenas zerar suas posições de energia no PLD. Para um melhor 

teste, seria ideal obter mais períodos e contratos negociados posteriores ao primeiro 
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quadrimestre de 2015, para que este choque pudesse ser incorporado na 

determinação dos parâmetros das estruturas a termo dos contratos de swaps.  

 
Futuros negociados em 2015 em BRL 

Data Instante Tempo S1 M2 T3 A3 

07/02/2015 5 semanas 388 380 356 300 

07/03/2015 9 semanas 388 380 332 248 

04/04/2015 13 semanas 388 378 299 238       

      

 
Percentil Inferior 10% 

   

 
Cauda inferior dos dez mil resultados simulados por Monte Carlo em BRL 

Data Instante Tempo S1 M2 T3 A3 

07/02/2015 5 semanas 276 303 295 306 

07/03/2015 9 semanas 267 297 276 301 

04/04/2015 13 semanas 262 293 262 299       

      

 
Percentil Superior 90% 

   

 
Cauda superior dos dez mil resultados simulados por Monte Carlo em BRL 

Data Instante Tempo S1 M2 T3 A3 

07/02/2015 5 semanas 417 383 422 357 

07/03/2015 9 semanas 435 390 453 369 

04/04/2015 13 semanas 445 396 484 379       

      

 
Resultado Teste de Hipótese 

Data Instante Tempo S1 M2 T3 A3 

07/02/2015 5 semanas Não rejeita 𝑯𝟎 Não rejeita 𝑯𝟎 Não rejeita 𝑯𝟎 Rejeita 𝑯𝟎 

07/03/2015 9 semanas Não rejeita 𝑯𝟎 Não rejeita 𝑯𝟎 Não rejeita 𝑯𝟎 Rejeita 𝑯𝟎 

04/04/2015 13 semanas Não rejeita 𝑯𝟎 Não rejeita 𝑯𝟎 Não rejeita 𝑯𝟎 Rejeita 𝑯𝟎 

Tabela 15 – Preços realizados no mundo real nas datas para contratos futuros de swap dos 
contratos S1, M2, T3 e A3 e resultado do Teste de Hipótese para os instantes de tempo. 

Outra interessante análise é avaliar o teste de hipótese comparando os resultados do 

contrato S1 no primeiro vértice de tempo (período de uma semana) de simulação ao 

preço de PLD ocorrido nesta mesma data. Durante os dias 03/01/2015 e 09/01/2015 

o PLD do SE em carga média foi de BRL 388,44. Abaixo, na figura 11 e tabela 16  são 

apresentados o histograma das dez mil simulações realizadas para o contrato S1 

assim como o resultado do teste de hipótese para este estudo. 
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Figura 11 – Histogramas dos valores dos contratos básicos S1 para dez mil simulações de 
Monte Carlo para o instante de tempo de uma semana. 

Instante Tempo PLD Perc. Inf de 10% Perc. Sup de 90% Resultado 

      1 semana 388          355           437          Não rejeita 𝑯𝟎  

Tabela 16 – Preço do PLD entre 03/01/2015 e 09/01/2015, valor de S1 para instante futuro 
de uma semana e resultado do Teste de Hipótese. 

Portanto, o resultado do teste de hipótese mostrou o valor do PLD ocorrido na primeira 

semana futura com significância estatística suficiente para considerar o modelo como 

uma alternativa no estudo da dinâmica dos preços dos contratos S1 e o PLD. A não 

rejeição era esperada uma vez que os contratos S1 com instantes de tempo futuro 

muito próximos ao instante de referência devem refletir as informações de geração da 

semana anterior e por consequência ter uma forte correlação com o PLD.  

Um método de back-test mais robusto seria a implementação de um teste de hipótese 

através de distribuições mistas, onde a distribuição acumulada desta distribuição 

mista pode ser expressa como uma combinação linear de outras funções de 

distribuição, como uma soma ponderada com pesos positivos que somam a unidade. 

Em linhas gerais, o teste teria um número finito de distribuições como entrada e o 

processo se dá por sortear uma distribuição e uma variável aleatória por vez, repetindo 

este processo de forma exaustiva. Ao final, será composta a distribuição mista 
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compondo as médias da função densidade de probabilidade e função de distribuição 

acumulada. 

Portanto, a ferramenta apresenta uma alternativa para o estudo da dinâmica dos 

contratos de swaps de energia elétrica, porém ao se comparar os dados históricos ao 

back-test, os contratos anuais apresentaram baixa confiança estatística para 

modelagem através do framework proposto. Para uma melhor avaliação do modelo, 

seria ideal obter um horizonte maior de contratos negociados pela comercializadora 

após 2015 de modo a aumentar os dados de entrada e ter mais dados para testar a 

aderência da dinâmica simulada com a realizada no mundo real.  



63 
 

7. Conclusão 

O objetivo deste trabalho é implementar o modelo HJM multifatorial com a estrutura   

a termo de volatilidade não-paramétrica através de informações de contratos de swap 

de energia negociados no mercado brasileiro de energia modelando a estrutura a 

termo dos contratos futuros. O framework do HJM permite modelar toda a curva futura 

possibilitando flexibilizar a estrutura a termo dos swaps. Através do método PCA, é 

possível gerar fatores ortogonais para a estrutura de volatilidade com base nos dados 

históricos, permitindo simplificar a estrutura do processo e reduzindo a quantidade de 

variáveis em análise. Esta análise foi explorada principalmente no mercado nórdico, 

onde os dados de negociações são abertos ao público em geral e disponibilizados 

diariamente. Este trabalho buscou replicar a teoria desenvolvida por Benth e 

Koekebakker (2005) e metodologia aprofundada por F. Benth, J. Benth e Koekebakker 

(2008) ao mercado brasileiro. 

A estrutura a termo de volatilidade foi estimada através de contratos de swaps 

negociados por uma comercializadora de médio porte entre o período de 2013 e 2014 

com a aplicação do PCA. Os três principais fatores obtidos se mostraram em linha 

com os resultados apresentados por F. Benth, J. Benth e Koekebakker (2008) para o 

mercado nórdico, onde foi possível identifica-los como fatores de nível, inclinação e 

curvatura, sendo estes fatores comumente identificados também em estruturas a 

termo de volatilidades de taxas de juros. Um sinal de alerta se deu quanto aos 59,45% 

da variância explicada por estes fatores, porção baixa se necessário mapear com mais 

clareza a estrutura a termo. Porém, o baixo incremento do quarto fator em conjunto 

da não viabilidade em implementar modelos com grandes números de fatores 

encorajaram a sequência do estudo somente com três fatores. Através da 

parametrização de Musiela, foi possível modelar o HJM com três fatores e obter a 

estrutura dos retornos dos contratos de swap e, por consequência, os seus preços 

futuros através da estrutura a termo de volatilidade não-paramétrica. Os resultados 

obtidos após a exaustiva simulação por Monte Carlo e realização de back-test com os 

dados históricos não apresentaram relevância estatística suficiente para rejeitar de 

imediato a utilização do framework para grande parte dos contratos, exceto para os 

swaps anuais, quando os contratos do primeiro quadrimestre de 2015 estiveram 
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presentes nas caudas a direita com área englobando probabilidade acumulada de  

10%. 

O presente estudo apresentou uma ferramenta para precificação de swaps de energia 

elétrica no mercado brasileiro de energia. Os resultados refletem somente as curvas 

negociadas por um dos agentes do mercado e certamente refletem somente a sua 

estratégia de trading, porém com uma eventual abertura de dados de negociação ou 

obtenção de dados de mais agentes, é possível utilizar a ferramenta como auxílio na 

precificação e estratégias de trading de energia para o mercado como um todo. Os 

resultados se mostraram mais aderentes aos contratos de maior proximidade 

enquanto um desvio elevado foi observado nos contratos mais futuros. 
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8. Estudos futuros 

O modelo abordado neste trabalho não considerou os efeitos de sazonalidade 

mapeados de forma separada, estando os seus impactos implícitos nos instrumentos 

negociados. Através de modelagem paramétrica da estrutura a termo da volatilidade, 

seria interessante estudar o impacto da sazonalidade diretamente em um dos 

parâmetros de volatilidade. Outra possível extensão é considerar na modelagem 

processos de jumps, analisando seus efeitos na estrutura a termo dos contratos 

negociados. Com a abertura de dados históricos posteriores aos utilizados neste 

estudo, é possível realizar um back-test e avaliar a aderência do modelo às 

negociações futuras de forma mais contundente. Por fim, também é possível precificar 

outros tipos de derivativos vinculados à ativos de energia, como por exemplo estender 

a análise realizada no subsistema do Sudeste e explorar mecanismos de Hedge aos 

agentes que apresentem posições de compra ou venda em um determinado 

subsistema, porém a sua zeragem se dê via PLD de outro subsistema, gerando 

potenciais riscos de liquidez. 
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