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RESUMO 

Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado 

brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços 

obtidos a partir de dados históricos, para observação de qual das abordagens refletem 

melhor um período de estresse no mercado. 

As datas de precificação correspondem ao período de eleições presidenciais do Brasil 

de 2018, momento em que o mercado brasileiro apresentou grande alta nas 

volatilidades dos preços dos ativos. 

Para tal verificação, foram utilizados os instrumentos Opções de Futuro de DI, também 

conhecidas como opções de FRA de DI, as Opções de IDI e os contratos Futuros de 

DI, negociados na B3 (Bolsa de Valores do Brasil).  

Serão abordadas três maneiras diferentes para a precificação do mesmo instrumento. 

Na primeira e segunda abordagem, utilizaremos o modelo de Heath, Jarrow e Morton 

(1992), em sua forma discreta com parametrização de Brace e Musiela (1994), para 

simular as curvas forwards e precificar as opções de FRA de DI através de simulações 

de Montecarlo, alternando os cálculos dos drifts e estruturas de volatilidades. Na 

primeira abordagem é utilizada uma estrutura de volatilidade histórica, ou seja, através 

de dados históricos de cotações dos Futuros de DI, ter-se-á, a partir da Análise de 

Componentes Principais (PCA), fatores ortogonais que formarão a estrutura de 

volatilidade histórica. Na segunda abordagem, a estrutura de volatilidade implícita é 

calculada a partir das Opções de IDI, através da fórmula funcional e recursiva 

demonstrada no trabalho de Athayde (2019). 

Em um terceiro momento, iremos utilizar a mesma estrutura de volatilidades implícitas 

da segunda abordagem, porém alternando os modelos de Black (1976) e o modelo 

HJM, para verificação de qual dos dois possuem melhor comportamento. 

Palavras-chave: Modelo HJM, Volatilidade Histórica, Volatilidade Implícita, Drift, 

Opções de FRA de DI, Contrato Futuro de DI, Opções de IDI, Análise de Componentes 

Principais (PCA). 



 
 

ABSTRACT 

This paper aims to price interest rate derivatives in the Brazilian market, using implied 

volatility structures, and compare them with prices obtained from historical data, to 

observe which of the approaches best reflect a period of market stress. 

The pricing dates correspond to Brazil's presidential election period of 2018, when the 

Brazilian market experienced a sharp rise in asset price volatilities. 

For such verification, we used DI Futures options, also known as DI FRA options, IDI 

options and DI futures contracts, traded on B3 (Brazilian Stock Exchange). 

Three different ways to price the same instrument will be addressed. In the first and 

second approach, we will use the model of Heath, Jarrow and Morton (1992), in its 

discrete form with parameterization by Brace and Musiela (1994), to simulate the 

forwards curves and price the DI FRA options through Monte Carlo method, alternating 

drift calculations and volatility structures. In the first approach a historical volatility 

structure is used, that is, through historical data of DI futures quotations, will have, from 

the Principal Component Analysis (PCA), orthogonal factors that will form the historical 

volatility structure. In the second approach, the implied volatility structure is calculated 

from the IDI options through the functional and recursive formula shown in Athayde's 

work (2019). 

In a third moment, we will use the same structure of implied volatilities of the second 

approach, but alternating Black (1976) and HJM models, to verify which of the two 

have better performance. 

 

Keywords: HJM Model, Historical Volatility, Implied Volatility, Drift, DI FRA Options, DI 

Futures Contract, IDI Options, Principal Component Analysis (PCA). 
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1. Introdução 

A economia do Brasil, nos dias atuais, ainda é considerada uma economia em 

desenvolvimento, com fortes crises políticas internas e vulnerabilidades às crises 

externas, porém, dentro do mercado dos países emergentes, possui uma relevante 

significância econômica e um mercado altamente regulado com instituições robustas, 

como o Banco Central do Brasil e a Bolsa de Valores B3, respeitadas mundo a fora. 

Essas características somadas às altas volatilidades dos preços dos ativos, e taxas 

de juros altas se comparadas com as taxas de juros das economias mais 

desenvolvidas, fazem com que o mercado brasileiro seja atrativo aos investidores 

estrangeiros com perfil mais arrojado ao risco, que buscam rentabilidades superiores 

aos seus mercados. Portanto, as necessidades internas da economia brasileira na 

gestão de riscos e os investimentos locais e estrangeiros, fazem com que os 

instrumentos derivativos sejam extremamente importantes para a saúde do mercado 

financeiro brasileiro e que cada vez mais sejam negociados na Bolsa de Valores B3 e 

no Mercado de Balcão, tanto para fins de proteção de portfolios, os famosos hedges 

financeiros, como para fins especulativos, em que estes possuem grande importância 

no que se diz respeito à liquidez dos papéis. 

Falando agora especificamente das opções de taxas de juros, somente dois 

instrumentos são encontrados para negociação na B3, as opções sobre Futuro de DI, 

em que a partir deste momento iremos nos referir como opção de FRA de DI, e as 

opções sobre IDI. Ambas são opções europeias, ou seja, o exercício só ocorre no 

vencimento da opção, e seus ativos subjacentes estão vinculados à taxa de juros DI. 

As opções sobre FRA de DI são instrumentos de derivativos, negociados no mercado 

eletrônico da B3, que possuem como ativo subjacente o contrato futuro de DI, com 

vencimento posterior à data de vencimento da opção. Logo, o objeto de negociação 

desta opção é a taxa média DI entre o vencimento da opção e o vencimento do 

contrato Futuro de DI. O preço de exercício desta opção é definido em termos de taxas 

de juros. 

As opções sobre IDI são instrumentos de derivativos, negociados no mercado 

eletrônico da B3, em que o ativo subjacente é o Índice de Taxa Média de Depósitos 



12 
 

Interfinanceiros de Um Dia (IDI). Este índice possui valor 100.000 pontos na sua data 

de criação e é acumulado diariamente pelo DI de um dia, desde a data de criação até 

o dia atual. O preço de exercício é expresso em pontos do IDI. 

Em relação aos modelos existentes de precificação de derivativos de taxas de juros 

pode-se dizer que, de uma forma geral, que o mercado ainda utiliza 

consideravelmente o modelo de Black (1976) para precificação de opções de taxas 

de juros, mesmo sabendo de suas limitações, especialmente para papéis que 

possuem pouca liquidez, que é o que ocorre com as opções de juros no Brasil. 

Entretanto, apesar do modelo de Black (1976) ainda ser bastante utilizado pelo 

mercado, é bem desenvolvido na literatura os modelos que tratam a evolução da 

estrutura a termo da taxa de juros, ou seja, os quem modelam a famosa ETTJ 

(Estrutura a Termos da Taxa de Juros). Estes modelos são divididos em modelos de 

equilíbrio, como por exemplo os modelos de Vasicek (1977), Rendleman and Bartter 

(1980), e Cox, Ingersoll e Ross (CIR) (1985), e os modelos de não arbitragem, como 

por exemplo os modelos de Ho–Lee (1986), Hull–White (1990), Black–Derman–Toy 

(1990), Black–Karasinski (1991), e Heath, Jarrow e Morton (1992). 

O modelo HJM se difere dos demais pois os modelos anteriores ao HJM tratam a 

estrutura a termo de taxas de juros spot, enquanto que o modelo HJM pode ser 

considerado como uma generalização dos modelos de ETTJ, e trata a estrutura a 

termo de taxas de juros instantânea forward. A grande questão do modelo HJM é que 

são poucas as formas funcionais de volatilidade que possibilitam a solução analítica 

da equação diferencial estocástica do modelo, portanto, é necessária a utilização, na 

maioria das vezes, de métodos numéricos mais complexos de implementação. 

No presente trabalho, iremos utilizar o modelo HJM para precificar o instrumento 

opção de FRA de DI, em um período de estresse nos preços dos papéis, utilizando 

volatilidades implícitas de taxas de juros contidas nos preços das opção de IDIs, para 

verificar se as volatilidades implícitas do mercado em uma abordagem forward looking 

apresentam melhores resultados do que uma visão backward looking dos dados 

históricos. 

Para este fim, na primeira parte deste trabalho aplicaremos o modelo HJM discreto, 

com parametrização de Brace e Musiela, com 3 fatores, através de simulações de 
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Monte Carlo, para a previsão da curva forward de juros, com a estrutura de 

volatilidades extraída de dados históricos do instrumento Futuro de DI (previsão do 

mercado na época para a taxa de juros DI),  e assim consequentemente, realizar o 

cálculo do valor esperado dos preços das opções de FRA de DI, e compará-los com 

os preços do mercado. Na segunda parte, realizaremos a precificação do mesmo 

instrumento mencionado acima, também implementando o HJM discreto, com 

parametrização de Brace e Musiela, através de simulações de Monte Carlo, porém 

com apenas 1 fator de incerteza e com a estrutura de volatilidades extraídas 

implicitamente das opções de IDI, e por fim, realizaremos o cálculo do valor esperado 

dos preços das opções de FRA de DI, e compará-los com os preços obtidos na 

primeira análise e os preços de mercado. E em um terceiro momento, precificaremos 

o mesmo instrumento opção de FRA de DI, porém utilizando o modelo de Black 

(1976), com a mesma estrutura de volatilidades implícitas da segunda abordagem. 

As datas escolhidas para a precificação estão compreendias entre o período de 

eleições presidências, do ano de 2018. O período de eleições é um período de grande 

incerteza no mercado financeiro, que é traduzido com altas volatilidades nos preços 

dos ativos negociados em Bolsa. As pesquisas de intenção de votos e notícias deixam 

o mercado aquecido fazendo com que os modelos de precificação e gerenciamento 

de riscos, que utilizam informações históricas como parâmetro, nem sempre consigam 

capturar as volatilidades implícitas que o mercado está colocando nos preços dos 

instrumentos negociados. 

Por isso, optamos por precificar um derivativo de taxa de juros, que não possui muita 

liquidez, em um período peculiar de altas volatilidades, para analisar se de fato 

estruturas de volatilidades implícitas de preços atuais traduzem melhor a expectativa 

momentânea do mercado do que a utilização de volatilidades históricas para 

precificação. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O capítulo dois trata da Revisão 

Bibliográfica, para contextualização do trabalho em relação aos estudos e técnicas já 

realizados ao longo do tempo. No terceiro capítulo de Fundamentos Teóricos é 

apresentado o modelo HJM, com a parametrização por Brace e Musiela, diferentes 

maneiras de calcular o drift do modelo e o método de obtenção de volatilidades 

implícitas por Athayde (2019). O capítulo quatro apresenta a metodologia para a 
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implementação das três abordagens distintas de precificação da opção de FRA de DI, 

propostas neste trabalho. No capítulo cinco são apresentados os resultados da 

aplicação dos modelos para as opções de FRA de DI e o capítulo seis encerra com a 

conclusão do trabalho e possíveis extensões. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Em 1976, Fischer Black introduziu a ideia de tratar os títulos de renda fixa como ativos 

subjacentes de modo a utilizar as fórmulas de precificação de opções de ações de 

Black e Scholes (1973) para a precificação de derivativos de instrumentos de renda 

fixa. Esta abordagem possui limitações já que considera a evolução estocástica dos 

preços de títulos de renda fixa com distribuição de probabilidade Lognormal, o que 

não é uma abordagem ideal para os títulos, principalmente se o vencimento da opção 

estiver próximo ao vencimento do título, já que neste momento já se sabe que o preço 

estará muito próximo ao seu valor ao par, ou seja, o valor principal mais o último 

cupom. Outro ponto negativo é que a taxa de juros usada como fator de desconto e a 

volatilidade são assumidas como determinísticas e constantes para todas as 

maturidades. Porém, mesmo com algumas limitações, o modelo de Black 76 é 

extremamente popular no mercado, apresentando bons resultados para os derivativos 

de ações e também para os derivativos de taxas de juros no Brasil. 

Posteriormente ao Black (1976), foram desenvolvidos modelos que tratam a própria 

taxa de juros com evolução estocástica, em que a precificação dos instrumentos é 

dada a partir da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) estimada. Entretanto, a 

grande vantagem do modelo de Black, e que faz com que ainda seja largamente 

utilizado no mercado pra precificação de derivativos em geral, é que o mesmo possui 

solução analítica, o que nem sempre ocorre com os modelos de ETTJ, que em muitos 

casos precisam de soluções numéricas e grandiosas para a implementação. 

Os principais modelos que tratam a estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) são 

divididos em modelos de equilíbrio, como por exemplo os modelos de Vasicek (1977), 

Rendleman and Bartter (1980), e Cox, Ingersoll e Ross (1985), e os modelos de não 

arbitragem, como por exemplo os modelos de Ho–Lee (1986), Hull–White (1990), 

Black–Derman–Toy (1990), Black–Karasinski (1991), e o modelo HJM (1992). Os 

modelos de equilíbrio geralmente começam com suposições sobre variáveis 

econômicas e derivam um processo para a taxa spot, 𝑟. Eles então exploram o que o 

processo para 𝑟 implica sobre os preços dos títulos e os preços das opções. Enquanto 

que os modelos de não arbitragem têm como principal objetivo obter resultados para 

a evolução da taxa de juros a partir da estrutura a termo da taxa de juros de hoje, o 
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que faz com que, em geral, sejam modelos mais consistentes se comparados com os 

modelos de equilíbrio. Logo, a diferença essencial entre um modelo de equilíbrio e um 

modelo de não arbitragem é que a atual estrutura a termo das taxas de juros é um 

output para os modelos de equilíbrio, e para os modelos de não arbitragem é um input. 

Os modelos de ETTJ também podem ser classificados como unifatorias, ou seja, 

possuem apenas um fator de aleatoriedade, e multifatoriais, ou seja, possuem mais 

de um fator de aleatoriedade. 

David Heath, Bob Jarrow, and Andy Morton (1992), desenvolveram o modelo HJM que 

consiste em um modelo de não arbitragem, multifatorial, que modela toda a evolução 

da taxa de juros instantânea forward (à termo), com a vantagem de deixar livre a 

escolha da estrutura de volatilidade a ser utilizada no modelo. O HJM é considerado 

como um framework de curvas de taxas de juros e pode ser visto como uma 

generalização dos modelos de ETTJ anteriores que em geral modelam a curva de 

juros spot ao invés da curva de juros forward.  

A grande questão do modelo HJM é que por ser um modelo não Markoviano (em um 

processo de Markov apenas o estado presente de uma variável determina o possível 

estado futuro da mesma, embora aleatório), a solução para a equação diferencial 

estocástica do modelo é praticamente inviável, restando a implementação do modelo 

através de simulações da evolução estocástica da taxa de juros, que pode ser lenta 

em termos computacionais, ou através de estruturas de árvores. No caso deste 

trabalho foi utilizada a simulação por Monte Carlo. 

O modelo HJM desenvolve o framework da evolução das curvas das taxas forwards 

instantâneas no mundo contínuo, entretanto, os dados observáveis de mercado, bem 

como o tempo, estão no mundo discreto, logo, é interessante que tenhamos uma 

discretização das formulas do HJM para simplificação da implementação. De acordo 

com Glasserman (2003) existem várias maneiras de aproximação do drift contínuo do 

modelo HJM para o drift discreto. Será utilizada, em uma das abordagens deste 

trabalho, a solução escolhida por Glasserman (2003) que preserva a propriedade 

martingal para o preço descontado dos títulos, conforme também utilizado nos 

trabalhos de Nojima (2014), Suzuki (2015), Lueska (2016), da Silva (2018). 
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Em 1994, Brace e Musiela introduziram uma nova parametrização para o prazo no 

modelo HJM. No modelo HJM original, a taxa forward instantânea, 𝑓(𝑡, 𝑇), é função do 

tempo 𝑡, que é o tempo da observação, e função do tempo 𝑇, que é a data de 

vencimento. Brace e Musiela (1994) propuseram a substituição do tempo 𝑇 pelo termo 

𝑡 + 𝜏, em que 𝑡 é a data da observação, e 𝜏 é o prazo restante para o vencimento da 

taxa. Esta abordagem é interessante pois é possível criar uma padronização entre as 

datas dos dados de entrada e saída do modelo, facilitando a implementação do 

mesmo.  

Existem diversas opções de escolha para a estrutura de volatilidade do instrumento a 

ser precificado. Litterman e Scheinkman (1991) desenvolveram uma pesquisa em que 

foi observado que os fatores ortogonais comuns, ou componentes principais, dos 

retornos históricos dos títulos do Tesouro Americano podem ser explicados (ao menos 

96%) apenas por 3 fatores da yield curve, o nível, a inclinação e a curvatura. Os fatores 

ortogonais são obtidos de dados históricos através da Análise dos Componentes 

Principais (PCA). Na primeira parte deste trabalho, esta abordagem será utilizada para 

cálculo da estrutura de volatilidade do modelo HJM a partir de dados históricos do 

instrumento Futuro de DI, e consequente precificação da opção FRA de DI. 

A escolha da estrutura de volatilidade também pode ser dada através de volatilidades 

implícitas em preços de mercado. Esta volatilidade é obtida através da substituição 

dos valores das variáveis observáveis (preços de mercado) nas equações dos preços 

dos derivativos e resolvendo-as para a variável 𝜎 não observável.  

São encontrados diversos estudos e pesquisas que utilizam a volatilidade implícita 

das opções para a precificação de derivativos. Astorino, Chague, Giovannetti, da 

Silva, Marcos Eugênio (2017) publicaram um trabalho em que desenvolveram um 

índice de volatilidade implícita para o mercado acionário do Brasil, chamado “IVol-BR”. 

O estudo demonstrou que o IVol-BR, calculado diariamente a partir dos preços das 

opções sobre o Ibovespa, instrumento com pouca liquidez, possui um poder de 

previsão significativo sobre a volatilidade futura do retorno do Ibovespa que não é 

encontrado em variáveis de previsão de volatilidade tradicionais. 

Athayde (2019), desenvolveu um trabalho em que obteve uma fórmula recursiva para 

a variância de derivativos de taxas de juros a partir de volatilidades implícitas. Athayde 
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(2019) parte do pressuposto do modelo HJM para obtenção de fórmulas para os 

parâmetros drift e volatilidade dos derivativos de opção de IDI, opção de FRA de DI e 

opção à termo do IDI. 

Nojima (2014), Suzuki (2015), Lueska (2016), e da Silva (2018) aplicaram o modelo 

HJM discreto, com parametrização de Brace e Musiela (1994) para estudo dos 

derivativos de juros no mercado brasileiro. Nojima (2014) utilizou o modelo HJM 

multifatorial e com estrutura de volatilidades históricas não paramétricas, Suzuki 

(2015) introduziu jumps no modelo para capturar o efeito das reuniões do Copom 

(Comitê de Políticas Monetárias), Lueska (2016) aplicou o modelo HJM com 

processo de difusão com jumps, gerados a partir de processos independentes de 

Poisson, e da Silva (2018) combinou o modelo HJM com distribuições empíricas 

condicionais. Em todos os trabalhos mencionados, os autores utilizaram estruturas 

de volatilidades históricas para o processo de difusão do modelo HJM. 

A partir do trabalho de Athayde (2019), que introduz as volatilidades implícitas 

retiradas dos preços dos derivativos de taxas de juros do mercado brasileiro, iremos, 

no presente trabalho, realizar uma extensão dos trabalhos anteriores que aplicaram 

o modelo HJM, porém, utilizando as volatilidades implícitas para o processo de 

difusão da evolução da taxa de juros forward. 

No próximo capítulo 3 de Fundamentos Teóricos, iremos apresentar o embasamento 

teórico para a implementação do modelo HJM, multifatorial, com parametrização de 

Brace e Musiela (1994), abordando duas formas diferentes para o cálculo do drift do 

modelo, e a estrutura de volatilidade implícita de Athayde (2019). 



19 
 

3. Fundamentos Teóricos 

Neste capítulo serão apresentadas as ferramentas necessárias para viabilizar a 

implementação do objetivo de análise deste trabalho, a utilização de estruturas de 

volatilidades implícitas, comparando três técnicas diferentes para a precificação de 

derivativos de taxas de juros do mercado brasileiro. 

A primeira técnica se dá pela precificação de derivativos de taxas de juros pelo modelo 

HJM, multifatorial, utilizando volatilidades históricas, a partir da Análise de 

Componentes Principais (PCA). A técnica do PCA não será abordada neste capítulo, 

dada a sua vasta literatura existente, e por não ser o objetivo principal desta tese. 

Enquanto que a segunda técnica de precificação, também utiliza o modelo HJM, 

porém unifatorial, e com volatilidades implícitas apresentadas por Athayde (2019). E 

a terceira técnica utiliza a mesma estrutura de volatilidade da segunda técnica, porém 

a precificação é feita pelo modelo de Black (1976). Que também não será abordado 

neste capítulo, pelo mesmo motivo da técnica de PCA. 

Logo, inicialmente será apresentado o modelo HJM multifatorial, desenvolvido em 

1992 por Heath, Jarrow e Morton, e o modelo HJM multifatorial discreto com 

parametrização de Brace e Musiela (1994). Em seguida, será abordado um 

subcapítulo exclusivo para a discretização do modelo HJM, com duas formas distintas 

para o cálculo do drift, em que a primeira utiliza o drift discreto do livro de Glasserman 

(2003), e a segunda utiliza a abordagem de Athayde (2019). Por fim, será 

apresentado, também no subcapítulo Discretização do Modelo HJM, uma fórmula 

fechada para obtenção das volatilidades implícitas, desenvolvida em Athayde (2019). 

3.1. O Modelo HJM 

O modelo HJM consiste em um modelo de não arbitragem, multifatorial, que modela 

toda a evolução da taxa de juros instantânea forward (à termo).  

Seja 𝑓(𝑡; 𝑇) a curva forward da taxa de juros no momento 𝑡, o preço de um Zero-

Coupon Bond no momento, 𝑡, que vence em 𝑇 e paga $1 no vencimento, na medida 

rela de probabilidade ℙ, se dá por 



20 
 

 
𝐵(𝑡; 𝑇) =  𝑒−∫ 𝑓(𝑡;𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡  (1) i 

Enquanto que a dinâmica do preço de um Zero-Coupon Bond pode ser escrita como 

a seguinte equação diferencial estocástica 

 𝑑𝐵(𝑡; 𝑇) =  𝜃(𝑡, 𝑇)𝐵(𝑡; 𝑇)𝑑𝑡 + 𝜈(𝑡, 𝑇)𝐵(𝑡; 𝑇)𝑑𝑊 (2) i 

Em que, 𝑊 é o movimento Browniano, 𝜃(𝑡, 𝑇) é o drift, e 𝜈(𝑡, 𝑇) é a volatilidade, ou 

processo de difusão, do Zero-Coupon Bond, na medida real de probabilidade ℙ. 

Dado que no vencimento do Zero-Coupon Bond, 𝐵(𝑡; 𝑡) = 1, e 𝜈(𝑡; 𝑡) = 0, a partir da 

equação (1), pode-se escrever a seguinte equação para a taxa forward 

 
𝑓(𝑡; 𝑇) =  −

𝜕

𝜕𝑇
𝑙𝑜𝑔𝐵(𝑡; 𝑇) (3) i 

Diferenciando a equação (3) em relação ao tempo, 𝑡, e substituindo a equação (2) nos 

resultados, tem-se a dinâmica para a taxa forward, conforme a seguinte relação 

 
𝑑𝑓(𝑡; 𝑇) =  

𝜕

𝜕𝑇
(
1

2
𝜈2(𝑡, 𝑇) − 𝜃(𝑡, 𝑇))𝑑𝑡 −

𝜕

𝜕𝑇
𝜈(𝑡, 𝑇)𝑑𝑊 (4) i 

Diferentemente da maioria dos modelos de ETTJ, o modelo HJM modela a curva de 

juros forward ao invés da curva de juros spot, porém é interessante mencionar que a 

partir da taxa de juros forward, pode-se calcular a taxa de juros spot, já que esta é a 

própria taxa forward para um vencimento igual a data atual, 𝑟(𝑡) = 𝑓(𝑡; 𝑡), e pode ser 

escrita da seguinte forma 

𝑟(𝑡) = 𝑓(𝑡; 𝑡) = 𝑓(𝑡∗; 𝑡) + ∫ 𝑑𝑓(𝑠; 𝑡)
𝑡

𝑡∗
 

Substituindo a equação (4) no processo acima, e diferenciando em relação ao tempo, 

𝑡, tem-se a seguinte equação diferencial estocástica para a taxa de juros spot 

𝑑𝑟 =  (
𝜕𝑓(𝑡∗; 𝑡)

𝜕𝑡
−
𝜕𝜃(𝑡, 𝑠)

𝜕𝑠
|𝑠=𝑡 +∫ (𝑣(𝑠, 𝑡)

𝜕2𝑣(𝑠, 𝑡)

𝜕𝑡2
+ (

𝜕𝑣(𝑠, 𝑡)

𝜕𝑡
)

2

−
𝜕2𝑣(𝑠, 𝑡)

𝜕𝑡2
)

𝑡

𝑡∗
𝑑𝑠

− ∫
𝜕2𝑣(𝑠, 𝑡)

𝜕𝑡2
𝑑𝑊(𝑠)

𝑡

𝑡∗
)𝑑𝑡 −

𝜕𝑣(𝑡, 𝑠)

𝜕𝑠
|𝑠=𝑡𝑑𝑊 
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A partir da equação acima, pode-se perceber que o processo da taxa de juros spot do 

modelo HJM é não Markoviano, dado que a evolução é totalmente dependente do 

caminho. 

Para que condição de não arbitragem do modelo HJM seja válida, deve existir uma 

medida martingale equivalente no mundo neutro ao risco ℙ̃. 

Na medida de probabilidade ℙ̃, considera-se um portfólio livre de risco, 

𝜋 = 𝐵(𝑡; 𝑇1) − ∆𝐵(𝑡; 𝑇2) 

Uma mudança no portfólio pode ser escrita como, 

𝑑𝜋 = 𝑑𝐵(𝑡; 𝑇1) −  𝑑𝐵(𝑡; 𝑇2)

= 𝐵(𝑡; 𝑇1)𝜃(𝑡, 𝑇1)𝑑𝑡 + 𝑣(𝑡, 𝑇1)𝑑𝑊 − ∆𝐵(𝑡; 𝑇2)𝜃(𝑡, 𝑇2)𝑑𝑡 + 𝑣(𝑡, 𝑇2)𝑑𝑊 

E considerando que no mundo neutro ao risco o retorno do portfólio deve ser igual à 

taxa de juros livre de risco do mercado, 𝑑𝜋 = 𝜋𝑟(𝑡). 

Se escolhermos um delta tal que, 

∆=
𝑣(𝑡, 𝑇1)𝐵(𝑡; 𝑇1)

𝑣(𝑡, 𝑇2)𝐵(𝑡; 𝑇2)
 

Tem-se a seguinte relação, 

𝜃(𝑡, 𝑇1) − 𝑟(𝑡)

𝑣(𝑡, 𝑇1)
=
𝜃(𝑡, 𝑇2) − 𝑟(𝑡)

𝑣(𝑡, 𝑇2)
= 𝜆 

Em que 𝜆 é o Market Price of Risk.  

No mundo neutro ao risco, o 𝜆 é nulo, fazendo com que o drift, 𝜃(𝑡, 𝑇), seja igual à 

taxa spot 𝑟(𝑡) livre de risco. 

Substituindo este resultado nas devidas equações demonstradas anteriormente, a 

dinâmica do preço de um Zero-Coupon Bond na medida de probabilidade ℙ̃, pode ser 

escrita como  

 𝑑𝐵(𝑡; 𝑇) =  𝑟(𝑡)𝐵(𝑡; 𝑇)𝑑𝑡 + 𝑣(𝑡, 𝑇)𝐵(𝑡; 𝑇)𝑑𝑊 (5) i 

E a equação diferencial da dinâmica da taxa forward, na medida de probabilidade ℙ̃, 

com apenas um fator de aleatoriedade, pode ser escrita como 
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𝑑𝑓(𝑡; 𝑇) =  𝜎(𝑡, 𝑇) (∫ 𝜎(𝑡, 𝑠)𝑑𝑠

𝑇

𝑡

)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡, 𝑇)𝑑𝑊 (6) i 

em que, 

o drift do modelo é dado por, 𝜇(𝑡; 𝑇) = 𝜎(𝑡, 𝑇) (∫ 𝜎(𝑡, 𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡
) 

e a volatilidade por, 𝜎(𝑡; 𝑇) = −
𝜕

𝜕𝑇
𝜈(𝑡, 𝑇) 

A equação (6) pode ser generalizada para um modelo multifatorial com N fatores, 

resultando na seguinte relação para a dinâmica da taxa forward do modelo HJM 

multifatorial 

 

𝑑𝑓(𝑡; 𝑇) = (∑𝜎𝑖(𝑡, 𝑇)∫ 𝜎𝑖(𝑡, 𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡

𝑁

𝑖=1

)𝑑𝑡 +∑𝜎𝑖(𝑡, 𝑇)𝑑𝑊𝑖

𝑁

𝑖=1

 (7) i 

em que, 

o drift do modelo é dado por,  𝜇(𝑡; 𝑇) = ∑ 𝜎𝑖(𝑡, 𝑇) ∫ 𝜎𝑖(𝑡, 𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡
𝑁
𝑖=1  

e a volatilidade por,  ∑ 𝜎𝑖(𝑡, 𝑇)
𝑁
𝑖=1  

3.2. Parametrização Brace e Musiela 

Brace e Musiela (1994) propuseram a substituição do tempo 𝑇, vencimento do Zero-

Coupon Bond, do modelo HJM original pelo termo 𝑡 + 𝜏, em que 𝑡  é a data da 

observação, e 𝜏 é o prazo restante para o vencimento do Zero-Coupon Bond. 

Utilizando esta parametrização, a estrutura de volatilidade da dinâmica da taxa 

forward será da forma 𝜎(𝑡, 𝑇) =  𝜎(𝑡, 𝑇 − 𝑡).  

Se substituirmos a maturidade 𝑇 − 𝑡 por 𝜏, a estrutura da taxa forward 𝑓(̅𝑡; 𝜏) =

 𝑓(𝑡, 𝑡 + 𝜏) por Brace e Musiela se dá por, 

 

𝑑𝑓(̅𝑡; 𝜏) =  �̅�(𝑡, 𝜏)𝑑𝑡 +∑𝜎𝑖(𝑡, 𝑇)

𝑁

𝑖=1

𝑑𝑊𝑖 (8) i 
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em que, 

�̅�(𝑡, 𝜏) =∑𝜎𝑖(𝑡, 𝜏)

𝑁

𝑖=1

∫ 𝜎𝑖(𝑡, 𝑠)𝑑𝑠 +
𝜕�̅�(𝑡, 𝜏)

𝜕𝜏

𝜏

0

 

3.3. Discretização do Modelo HJM 

Os dados observáveis e disponíveis no mercado, bem como o tempo, são variáveis 

que estão no mundo discreto, portanto, para que possamos simplificar a 

implementação do HJM, que foi desenvolvido no mundo contínuo conforme 

demonstram as fórmulas dos subitens anteriores, é interessante que tenhamos uma 

discretização das fórmulas do drift, volatilidade e da dinâmica da taxa forward. Além 

disso, são pouquíssimas as escolhas para a volatilidade 𝜎 que trazem solução para a 

equação da dinâmica da taxa forward contínua.  

O presente trabalho apresenta duas abordagens diferentes para a escolha do drift, e 

duas abordagens diferentes para a escolha da estrutura de volatilidade. 

3.3.1. Curva forward HJM discretizada 

O modelo HJM multifatorial em tempo discreto, seguindo a parametrização Musiela, é 

descrito conforme a seguir 

 

𝑓(𝑡𝑖, 𝜏𝑗) = 𝑓(𝑡𝑖−1, 𝜏𝑗) + [
𝑓(𝑡𝑖−1, 𝜏𝑗+1) − 𝑓(𝑡𝑖−1, 𝜏𝑗)

𝜏𝑗+1 − 𝜏𝑗
+ �̂�(𝑡𝑖−1, 𝜏𝑗)] [𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1]

+∑ �̂�𝑛(𝑡𝑖−1, 𝜏𝑗)√𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1  𝑍𝑖𝑛

𝑁

𝑛=1

, 

(9) i 

Em que, 𝑖 = 1,… ,𝑀 e 𝑗 = 1,… , 𝐽, 𝑍𝑖 = ( 𝑍𝑖1,  𝑍𝑖2, ⋯ ,  𝑍𝑖𝑁) são vetores aleatórios 

independentes 𝑁(0,1), �̂�𝑛 o n-ésimo elemento do vetor �̂� = (σ̂1,⋯ , σ̂N), e 𝑁 é o número 

de fatores do modelo. A demonstração da equação (9) é encontrada em vários livros 

da literatura, como por exemplo em Glasserman (2003). 
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3.3.2. O drift discreto, por Glasserman (2003) 

Para podermos simular a evolução da taxa forward da equação (8) precisamos definir 

um drift para o modelo. A primeira abordagem utiliza a solução escolhida por 

Glasserman (2003) que preserva a propriedade martingale para o preço descontado 

do Zero-Coupon Bond, conforme também utilizado por Nojima (2014) em sua 

dissertação de mestrado. 

Após a parametrização de Brace e Musiela, temos que discretizar os dois parâmetros 

de tempo, o tempo 𝑡 e o prazo 𝜏. 

É definido para o primeiro parâmetro de tempo 𝑡 o grid 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑀, e para o 

segundo parâmetro 𝜏 o grid de tempo 𝜏0 < 𝜏1 < ⋯ < 𝜏𝐽. 

Assim, utilizando o acento circunflexo para distinguir as variáveis discretas das 

variáveis contínuas , se 𝑓(𝑡𝑖, 𝑡𝑗) denota a taxa forward discretizada para a maturidade 

𝑡𝑗 no tempo 𝑡𝑖, 𝑗 ≥ 𝑖, o correspondente drift do Zero-Coupon Bond deve ser 

 

 

 

 

 

 

�̂�(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑗) =
1

2[𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗]
[(∑�̂�

𝑗

𝑙=𝑖

(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑙)[𝑡𝑙+1 − 𝑡𝑙])

2

− (∑�̂�

𝑗−1

𝑙=𝑖

(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑙)[𝑡𝑙+1 − 𝑡𝑙])

2

] 

(10)  

3.3.3. O drift da opção de FRA de DI, por Athayde (2019) 

Na segunda abordagem para o drift deste trabalho, utilizamos uma fórmula funcional 

fechada para o drift de derivativos de taxas de juros do trabalho de Athayde (2019).  

Athayde (2019) parte do pressuposto que a dinâmica da taxa forward segue a 

abordagem HJM (Heath, Jarrow e Morton, 1992) e estabelece o seguinte processo 

para o fator de difusão 
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𝜎𝑘,𝑡 = 

{
 
 

 
 
𝜎1, 𝑠𝑒 𝑇0 < 𝑘 < 𝑇1
𝜎2, 𝑠𝑒 𝑇1 < 𝑘 < 𝑇2
𝜎3, 𝑠𝑒 𝑇2 < 𝑘 < 𝑇3
⋮ ⋮
𝜎𝑛, 𝑠𝑒 𝑇𝑛−1 < 𝑘 < 𝑇𝑛

 (11)  

Há uma ampla variação de movimentos que podem ser descritos pela função de 

difusão (volatilidade) em “degraus” nas forwards. Se 𝜎1 = 𝜎2 = ⋯ = 𝜎𝑛, a cada 

incremento da taxa de juros forward seria adicionado um deslocamento paralelo na 

curva forward, se 0 < 𝜎1 < 𝜎2 < ⋯ < 𝜎𝑛, seriam movimentos mais acentuados nos 

prazos mais longos que nos curtos, e se 𝜎1 > 𝜎2 > ⋯ > 𝜎𝑛 > 0, a curva teria reversão 

à média no longo prazo.  

As opções de FRA (Forward Rate Agreement) possuem o ativo subjacente a taxa de 

juros contida entre 𝑇𝑓 e  𝑇𝑛, em que 𝑇𝑓 é o vencimento da opção e 𝑇𝑛 é o vencimento 

do ativo subjacente, neste caso o contrato futuro de DI.  

Em um instante 𝑡, a opção de FRA será dada por 

 

𝑓𝑇𝑓→𝑇𝑛⏟  
𝐹𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑓𝑎 𝑇𝑛 

(𝑇𝑛 − 𝑇𝑓) = ∫ 𝑓𝑘,𝑡

𝑇𝑛

𝑇𝑓

𝑑𝑘 (12)  

Segundo HJM (1992) O drift instantâneo que garante a não arbitragem é dado 

conforme equação (6), que substituiremos pela seguinte notação 

  

𝜇𝑘,𝑡 = 𝜎𝑘,𝑡∫𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑘

𝑡

  

 

(13)  

Considerando o processo de difusão da equação (11), chega-se na seguinte relação 

para o drift contínuo 
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𝜇𝑘,𝑡 =

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
𝜎𝑘,𝑡 [∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑇1

𝑡

+ ∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑇2

𝑇1

+⋯+ ∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑇𝑖−1

𝑇𝑖−2

+ ∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑘

𝑇𝑖−1

] , 𝑠𝑒 𝑇0 < 𝑡 < 𝑇1

𝜎𝑘,𝑡 [∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑇2

𝑡

+⋯+ ∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑇𝑖−1

𝑇𝑖−2

+ ∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑘

𝑇𝑖−1

] , 𝑠𝑒 𝑇1 < 𝑡 < 𝑇2

⋮ ⋮

𝜎𝑘,𝑡 [∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦 +

𝑇𝑖−1

𝑡

∫ 𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑘

𝑇𝑖−1

] , 𝑠𝑒 𝑇𝑖−2 < 𝑡 < 𝑇𝑖−1

𝜎𝑘,𝑡∫𝜎𝑦,𝑡𝑑𝑦

𝑘

𝑡

, 𝑠𝑒 𝑇𝑖−1 < 𝑡 < 𝑘

 (14)  

E discretizando a equação (14) acima, chega-se na seguinte relação para o drift 

discreto  

 

𝜇𝑘,𝑡 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝜎𝑖 [

𝜎1(𝑇1 − 𝑡) + 𝜎2(𝑇2 − 𝑇1) + ⋯+

𝜎𝑖−1(𝑇𝑖−1 − 𝑇𝑖−2) + 𝜎𝑖(𝑘 − 𝑇𝑖−1)
] , 𝑠𝑒 𝑇0 < 𝑡 < 𝑇1

𝜎𝑖 [
𝜎2(𝑇2 − 𝑡) + 𝜎3(𝑇3 − 𝑇2) + ⋯+

𝜎𝑖−1(𝑇𝑖−1 − 𝑇𝑖−2) + 𝜎𝑖(𝑘 − 𝑇𝑖−1)
] , 𝑠𝑒 𝑇1 < 𝑡 < 𝑇2

⋮ ⋮

𝜎𝑖[𝜎𝑖−1(𝑇𝑖−1 − 𝑡) + 𝜎𝑖(𝑘 − 𝑇𝑖−1)], 𝑠𝑒 𝑇𝑖−2 < 𝑡 < 𝑇𝑖−1

𝜎𝑖
2(𝑘 − 𝑡), 𝑠𝑒 𝑇𝑖−1 < 𝑡 < 𝑘

 (15)  

Athayde (2019) chega em uma fórmula fechada, a partir das relações mencionadas 

acima, para o drift dos derivativos de opção de IDI, opção de FRA-DI e opção de IDI 

à termo.  

Para esta dissertação, utilizaremos o drift acumulado da opção de FRA-DI, que é dado 

por 

 

∫ (∫ 𝜇𝑘,𝑡
𝑇𝑓
𝑇0

𝑑𝑡) 𝑑𝑘
𝑇𝑛
𝑇𝑓

=
1

2
[
∑ 𝜎𝑗(𝑇𝑗 − 𝑇0)

2𝑓
𝑗=1

−∑ 𝜎𝑗(𝑇𝑗−1 − 𝑇0)
2𝑓

𝑗=1

]∑ 𝜎𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1)
𝑛
𝑖=𝑓+1   

  +
1

2
(𝑇𝑓 − 𝑇0)[∑ 𝜎𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1)

𝑛
𝑖=𝑓+1 ]

2
 

(16)  
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Athayde (2019) também demonstra que o drift acumulado da equação (16) é metade 

da variância do FRA-DI mais a covariância entre o FRA-DI e o IDI de hoje até 𝑇𝑓. 

 

∫ (∫ 𝜇𝑘,𝑡

𝑇𝑓

𝑇0

𝑑𝑡) 𝑑𝑘

𝑇𝑛

𝑇𝑓

= 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟 (𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑓; 𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛) +
1

2
𝑉𝑎𝑟 (𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛) 

(17)  

3.3.4. Volatilidade implícita da opção IDI e variância do FRA de DI, por 

Athayde (2019)  

No trabalho desenvolvido por Athayde (2019), a partir do modelo HJM (1992), é 

demonstrado para os derivativos de opção de IDI, opção de FRA de DI e opção de 

IDI, fórmulas para a variância, covariância, drift, e como precificar cada um destes 

instrumentos. Athayde (2019) também demonstra que a partir do preço de mercado 

da opção, também é possível obter a volatilidade implícita daquele instrumento. 

Neste subcapítulo iremos apresentar as fórmulas que foram utilizadas neste trabalho, 

e para mais detalhes e informações, consultar o trabalho de Athayde (2019). 

A ideia nesta dissertação é utilizar as volatilidades implícitas (sigmas, 𝜎′𝑠) dos preços 

das opções do IDI para precificar as opções de FRA DI, a partir do cálculo da variância 

do FRA DI. 

A variância do FRA de DI se dá por 

 𝑉𝑎𝑟 (𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛)

= [𝜎𝑓+1(𝑇𝑓+1 − 𝑇𝑓)+𝜎𝑓+2(𝑇𝑓+2 − 𝑇𝑓+1)

+ ⋯+𝜎𝑛(𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1)]
2
(𝑇𝑓 − 𝑇0) 

(18)  

Em que, 𝑇0 é a data atual, no caso utilizamos como sendo igual a zero, 𝑇𝑓 é o 

vencimento da opção do FRA DI, e 𝑇𝑛 é o vencimento do contrato Futuro de DI. Os 

sigmas, 𝜎′𝑠, são as volatilidades, e no caso deste trabalho, utilizamos os sigmas 

implícitos da opção de IDI. 
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Para calcular os sigmas implícitos da opção de IDI, primeiramente precisa-se calcular 

o preço da opção. O IDI que será verificado em 𝑇𝑛 será dado por  

𝐼𝐷𝐼𝑇𝑛,𝑇𝑛 = 𝐼𝐷𝐼𝑇0,𝑇0𝑒
∫ 𝑟𝑘,𝑘
𝑇𝑛
𝑇0

𝑑𝑘
→ 𝑙𝑛 (

𝐼𝐷𝐼𝑇𝑛,𝑇𝑛
𝐼𝐷𝐼𝑇0,𝑇0

)

= ∫ 𝑟𝑘,𝑘

𝑇𝑛

𝑇0

𝑑𝑘~𝑁(∫ 𝑟𝑘,𝑇0

𝑇𝑛

𝑇0

𝑑𝑘 +
1

2
𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛); 𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛)) 

Utilizando a hipótese da equação (11) para a estrutura a termo de volatilidades, o drift 

construído livre de arbitragem e movimento Browniano, Athayde (2019) mostra que o 

preço de uma call sobre o IDI (observado em 𝑇0) com strike 𝑋, e que vencerá em 𝑇𝑛, 

será dada por 

 
𝐶𝑎𝑙𝑙(𝑋, 𝑇𝑛) = 𝐼𝐷𝐼𝑇0,𝑇0𝑁(𝑑1,𝑇0→𝑇𝑛) − 𝑋𝑒

−∫ 𝑟𝑘,𝑇0
𝑇𝑛
𝑇0 𝑁(𝑑2,𝑇0→𝑇𝑛) 

  

𝑑1,𝑇0→𝑇𝑛 =
𝑙𝑛 (

𝐼𝐷𝐼𝑇𝑛,𝑇0
𝑋 )

√𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛)

+
√𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛)

2
 

   

𝑑2,𝑇0→𝑇𝑛 =
𝑙𝑛 (

𝐼𝐷𝐼𝑇𝑛,𝑇0
𝑋 )

√𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛)

−
√𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛)

2
 

(19)  

A partir da variância do IDI, podemos obter 𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛) para cada vencimento, e, 

consequentemente, os respectivos parâmetros das volatilidades.  

Para calcularmos as volatilidades implícitas a partir de valores de mercado, ao invés 

de igualarmos na equação acima o preço da call, iremos utilizar a “vol de PU”. Esta 

volatilidade nada mais é do que a volatilidade implícita da equação (20), que se dá por 
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 𝑑1 =
𝑙𝑛 (

𝐼𝐷𝐼𝑇𝑛,𝑇0
𝑋 )

√𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇𝑛
2 (𝑇𝑛 − 𝑇0)

+
√𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇𝑛

2 (𝑇𝑛 − 𝑇0)

2
 

𝑑2 =
𝑙𝑛 (

𝐼𝐷𝐼𝑇𝑛,𝑇0
𝑋 )

√𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇𝑛
2 (𝑇𝑛 − 𝑇0)

−
√𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇𝑛

2 (𝑇𝑛 − 𝑇0)

2
 

(20)  

E comparando (20) com (21), tem-se que 

 𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛) = 𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇𝑛
2 (𝑇𝑛 − 𝑇0) (21)  

Em seu trabalho, Athayde (2019) mostra que para uma opção de IDI, a variância do 

IDI se dá por 

 
𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇1) =

1

3
𝜎1
2(𝑇1 − 𝑇0)

3 (22)  

E utilizando de forma recursiva as equações (22) e (23), chega-se nos seguintes 

resultados para as volatilidades implícitas da opção de IDI 

Começando com o primeiro vencimento 𝑇1, 

 
𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇1) =

1

3
𝜎1
2(𝑇1 − 𝑇0)

3 = 𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇1
2 (𝑇1 − 𝑇0) 

 

𝜎1 = ±
𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇1√3

(𝑇1 − 𝑇0)
 

(23)  

É recomendando sempre escolher a raiz positiva neste primeiro passo. 

O segundo passo será dado por 

 𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇2
2 (𝑇2 − 𝑇0)

=
1

3
𝜎1
2(𝑇1 − 𝑇0)

3

⏟        
𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇1)

+ 𝜎2
2 [
1

3
(𝑇2 − 𝑇1)

3 + (𝑇2 − 𝑇1)
2(𝑇1 − 𝑇0)]⏟                        

𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼 𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜𝑇1→𝑇2)

+ 𝜎2(𝑇2 − 𝑇1)𝜎1(𝑇1 − 𝑇0)
2⏟                

2𝐶𝑜𝑣(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇1;𝐼𝐷𝐼 𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜𝑇1→𝑇2)

 

 

(24)  

A equação (24) é uma equação do segundo grau em 𝜎2, e pode ser escrita como 
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𝜎2
2 [
1

3
(𝑇2 − 𝑇1)

3 + (𝑇2 − 𝑇1)
2(𝑇1 − 𝑇0)]⏟                        

𝑎

+ 𝜎2 [(𝑇2 − 𝑇1)𝜎1(𝑇1 − 𝑇0)
2]⏟              

𝑏

+
1

3
𝜎1
2(𝑇1 − 𝑇0)

3 − 𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇2
2 (𝑇2 − 𝑇0)⏟                      

𝑐

= 0 

(25)  

Das 2 raízes possíveis, recomenda-se escolher aquela mais próxima de 𝜎1, que nesse 

caso, tende a ser a mais alta. 

Generalizando a equação (26) para 𝜎𝑛, temos que 

 
𝜎𝑛
2 [
1

3
(𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1)

3 + (𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1)
2(𝑇𝑛−1 − 𝑇0)]⏟                            

𝑎

 

+𝜎𝑛 (𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1)∑𝜎𝑖 [
(𝑇𝑖 − 𝑇0)

2

−(𝑇𝑖−1 − 𝑇0)
2]

𝑛−1

𝑖=1⏟                      
𝑏

 

+𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛−1) − 𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇𝑛
2 (𝑇𝑛 − 𝑇0)⏟                        

𝑐

= 0 

(26)  

Da equação (26), teremos sempre 2 raízes do tipo 𝜎𝑛 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
  para solução do 

problema.  

Athayde (2019) demonstra que sempre devemos escolher a solução a seguir para o 

sigma > 𝜎1,  

 
𝜎𝑛 =

−𝑏 + √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

(27)  

em que, 

𝑎 =
1

3
(𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1)

3 + (𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1)
2(𝑇𝑛−1 − 𝑇0) 

𝑏 = (𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1)∑𝜎𝑖 [
(𝑇𝑖 − 𝑇0)

2

−(𝑇𝑖−1 − 𝑇0)
2]

𝑛−1

𝑖=1

 

𝑐 = 𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝐼𝑇0→𝑇𝑛−1) − 𝜎𝑃𝑈,𝑇0→𝑇𝑛
2 (𝑇𝑛 − 𝑇0) 

Deve-se notar que, da equação (27), obtém-se a variável volatilidade implícita a partir 

de parâmetros de opções negociadas no mercado, ou seja, uma solução analítica para 
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o modelo adotado model free. Por outro lado, o procedimento adotado não desvincula 

a escolha da volatilidade do modelo de precificação deste trabalho e sua conformidade 

com os dados de mercado. 

A partir do embasamento teórico abordado neste capítulo, iremos apresentar a seguir 

o capítulo 4 com a metodologia utilizada para a implementação dos diferentes 

métodos de aplicação para a precificação de derivativos de taxas de juros, e no 

capítulo 5 e capítulo 6, apresentaremos os resultados e conclusões, respectivamente.  
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4. Metodologia 

A partir dos fundamentos teóricos demonstrados no capítulo anterior, este capítulo 

será divido em um subcapitulo destinado à base de dados e ao período abordado para 

observação, e em seguida três subcapítulos referentes às diferentes metodologias 

aplicadas.  

As metodologias aplicadas serão divididas em três partes. 

A primeira parte tem como objetivo precificar o instrumento opção de FRA de DI, 

utilizando fatores de dados históricos. Para implementação do modelo HJM, foi 

utilizado o drift do subcapítulo 3.3.3. O drift discreto, por Glasserman (2003), e as 

volatilidade foram estimadas por PCA de dados históricos de um ano, do instrumento 

contrato futuro de DI. Com os parâmetros em mãos (drift e volatilidades para cada 

prazo), modelamos a curva da taxa forward pelo modelo HJM discreto, com 3 fatores 

de aleatoriedade, e, pelo método de Monte Carlo, calculamos o preço das opções de 

FRA de DI. 

Na segunda parte, o objetivo é precificar o mesmo instrumento opção de FRA de DI, 

porém utilizando o drift do subcapítulo 3.3.3. O drift da opção de FRA de DI, por 

Athayde (2019), e para estimação das volatilidades, utilizamos os resultados 

apresentados no subcapítulo 3.3.4. Volatilidade implícita da opção IDI e variância do 

FRA de DI, por Athayde (2019). Com os parâmetros em mãos (drift e volatilidades 

para cada prazo), modelamos a curva da taxa forward pelo modelo HJM discreto, com 

1 fator de aleatoriedade, e, pelo método de Monte Carlo, calculamos o preço das 

opções de FRA de DI. 

E na terceira parte também precificamos o mesmo instrumento opção de FRA de DI 

utilizando as volatilidades do subcapítulo 3.3.4. Volatilidade implícita da opção IDI e 

variância do FRA de DI, por Athayde (2019), porém ao invés de estimar o preço por 

HJM, utilizamos o modelo de Black (1976), que é o modelo mais utilizado no mercado 

para precificação de opções de taxas de juros, e também é o modelo abordado por 

Athayde (2019). 
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Portanto, neste capítulo de Metodologia, serão descritos os passos realizados em 

cada uma das três abordagens, e, no próximo capítulo, serão apresentados os 

resultados para comparação destas abordagens. 

4.1. Base de Dados 

Foram retirados da plataforma Bloomberg os valores dos contratos futuros de DI, de 

1 dia, desde o primeiro dia útil de setembro de 2017 até o último dia útil de novembro 

de 2018, com vencimentos até o primeiro dia útil de janeiro de 2031.  

O Contrato Futuro de DI1 tem como ativo subjacente a taxa média diária dos 

Depósitos Interfinanceiros (DI), calculada e divulgada pela B3, compreendida entre a 

data de negociação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive. O contrato tem valor 

nocional de R$100.000 na data de vencimento, o valor na data de negociação (PU) é 

igual ao valor de R$100.000 descontado pela taxa negociada, e tem vencimento todo 

o primeiro dia útil de cada mês. Este derivativo é tido como referência para o mercado 

da taxa de juros livre de risco do Brasil, e entre os derivativos de taxas de juros, é o 

de maior liquidez no mercado brasileiro. O DI1 é calculado conforme a seguinte 

equação 

𝐷𝐼1(𝑇) = (∏(1 + 𝑟0(𝑡𝑖))

𝑇−1

𝑖=𝑜

)

252
(𝑇−𝑡0)

− 1, 

Em que, 𝑇 é a data de vencimento do contrato futuro e 𝑟𝑜(𝑡𝑖) é taxa de um dia em 

𝑡𝑖,   𝑡0 ≤ 𝑡𝑖 < 𝑇, assim, o DI Futuro reflete a expectativa de taxas forward de um dia, 

acumulados até o vencimento. 

A partir destes dados, realizamos a interpolação das taxas para coincidir com os 

prazos dos FRAs, através do método de Interpolação Exponencial (“Flat Forward”), 

para podermos montar os dados históricos em curvas forwards para os prazos dos 

FRAs. As taxas do mercado são taxas compostas anualmente, enquanto que os 

modelos de precificação utilizam as taxas continuamente compostas, logo, para o 

modelo HJM não é diferente, além de interpolarmos para os prazos mencionados 
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anteriormente, transformamos as taxas compostas anual em taxas continuamente 

compostas através da seguinte relação 

𝑟𝑦 = 252 ∙
𝑙𝑛 (1 + 𝑖𝑦)

(𝑇−𝑡)
252

𝑇 − 𝑡
 

Em que, 𝑖𝑦 é a taxa composta anual (considerando 252 dias úteis por ano) e 𝑟𝑦 é a 

taxa equivalente continuamente composta.  

Para o passo final da precificação da opção de FRA de DI, precisamos voltar a taxa 

de continuamente composta para composta anualmente. 

Com os dados de 1 ano atrás da data que estamos precificando a opção de FRA DI, 

utilizando o software MATLAB, calculamos o PCA (Principal Component Analysis) 

com 3 fatores para extrairmos a volatilidade subjacente da série histórica. Litterman e 

Scheinkman (1991), mostram sem seu trabalho que, em geral, três fatores que 

explicam o nível, a inclinação e a curvatura deverão ser suficientes para explicar a 

ETTJ. O conceito teórico de PCA por ser bastante conhecido e registrado na literatura, 

não será detalhado aqui. Aplicação de PCA em taxas de juros podem ser obtidas, por 

exemplo, em Alexander (2008).  

Foram escolhidas as datas de 03/09/2018, 01/10/2018 e 01/11/2018 como data de 

observação dos preços das opções de FRA de DI. Estas datas correspondem à um 

período entre as eleições presidências do Brasil em que o mercado estava 

extremamente volátil. A primeira data de 03/09/2018 foi aproximadamente um mês 

antes do primeiro turno da eleição, que foi em 07/10/2018, a segunda data, 

01/10/2018, foram alguns dias antes do primeiro turno, e a terceira data, 01/11/2018, 

o atual presidente já tinha sido eleito no segundo turno, que foi em 28/10/2018. 

Para estas três datas, foram calculados o valor da opção do FRA de DI, com o primeiro 

vencimento em 02/01/2019, e o segundo vencimento em 02/01/2021, ou seja, o FRA 

de 1 ano, através dos 3 métodos que serão detalhados nos subcapítulos 

subsequentes. 

Os dados para as 3 observações, ou seja, para as datas que serão realizadas a 

precificação do instrumento opção de FRA de DI, 03/09/2018, 01/10/2018 e 
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01/11/2018, utilizamos os dados das opções de IDI e opções de FRA de DI de uma 

planilha de uma corretora de grande porte e significância do mercado brasileiro. 

4.2. Precificação HJM multifatorial com método de Monte Carlo e volatilidade 

histórica 

Foram realizados os seguintes passos para a precificação da call de opção de FRA 

DI pelo modelo HJM com 3 fatores e volatilidade histórica: 

1) Definimos os prazos sintéticos para o framework de curvas forwards do modelo 

HJM como sendo coincidentes com os prazos dos vencimentos das opções de 

FRA de DI, 𝜏𝑗 = 𝑇𝑁 − 𝑇𝐹, igual a 6 meses, 1 ano e 2 anos. 

2) Achamos, utilizando o método do PCA, a estrutura de volatilidade histórica para 

as 3 datas de observação (03/09/2018, 01/10/2018 ou 01/11/2018) para cada 

prazo. 

3) A partir da equação (10) deste trabalho, calculamos o drift discreto por 

Glasserman (2003) para cada prazo. 

4) Utilizando a equação (9) deste trabalho, calculamos a partir da curva forward 

inicial do dia da precificação (03/09/2018, 01/10/2018 ou 01/11/2018) a curva 

forward para 𝑡𝑖≥1 > 𝑡0, com 𝑁 = 3 fatores, fazendo com que o tempo 𝑡 seja 

sempre coincidente com o vencimento da opção de FRA, 𝑇𝐹, que estamos 

precificando. Neste trabalho para as três datas de observação, 𝑇𝐹 igual a 

02/01/2019, e o vencimento do contrato futuro de DI, 𝑇𝑁, igual a 02/01/2010, 

logo, para as 3 observações, precificamos o FRA de DI de 1 ano, começando 

em 02/01/2019. 

5) Com o valor do FRA de 1 ano simulado, calculamos o 𝑃𝑈1 do FRA estimado e 

o 𝑃𝑈2 do strike da opção, ambos em 𝑇𝐹, a partir da seguinte relação 

𝑃𝑈 =
100.000

(1 + 𝐹𝑅𝐴)𝜏𝑗
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6) Com os valores dos  𝑃𝑈𝑠 em 𝑇𝐹, calculamos o valor do payoff da call da opção 

do FRA de DI, que é uma call de taxa, logo uma put de 𝑃𝑈, através da seguinte 

fórmula, 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = max (𝑃𝑈2 − 𝑃𝑈1; 0) 

7) Para sabermos o valor da opção na data de observação, precisamos trazer o 

payoff a valor presente pelo fator spot. Pelo método de Monte Carlo, simulamos 

1.000 vezes o valor presente do payoff da opção, e calculamos o valor esperado 

para este payoff.  

4.3. Precificação HJM unifatorial com método de Monte Carlo e volatilidade 

implícita 

Foram realizados os seguintes passos para a precificação da mesma call de opção 

de FRA DI, através do modelo HJM unifatorial, utilizando estrutura de volatilidade 

implícita e drift abordados nos subcapítulos 3.3.3 e 3.3.4 deste trabalho: 

1) Definimos os prazos sintéticos para o framework de curvas forwards do modelo 

HJM como sendo coincidentes com os prazos dos vencimentos das opções de 

FRA de DI, 𝜏𝑗 = 𝑇𝑁 − 𝑇𝐹, igual a 6 meses, 1 ano e 2 anos. 

2) Para as 3 datas de observação (03/09/2018, 01/10/2018 ou 01/11/2018), 

achamos os sigmas implícitos, 𝜎′𝑠, das opções de IDI, conforme subcapítulo 

3.3.4 deste trabalho, através da equação (27). Os vencimentos das opções de 

FRA de DI coincidem com os vencimentos das opções de IDI, porém como as 

opções de IDI são instrumentos com maior liquidez, possuem mais 

vencimentos disponíveis do que as opções de FRA.  

3) A partir dos 𝜎′𝑠 implícitos das opções do IDI, calculamos a variância de cada 

opção do FRA de DI, conforme a equação (18) do subcapítulo 3.3.4. 

Calculando a raiz quadrada da variância de cada FRA, achamos estrutura de 

volatilidade implícita para cada prazo da opção de FRA de DI. 
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4) Utilizando a equação (9) deste trabalho, calculamos a partir da curva forward 

inicial do dia da precificação (03/09/2018, 01/10/2018 ou 01/11/2018) a curva 

forward para 𝑡𝑖≥1 > 𝑡0, com 𝑁 = 1 fator, fazendo com que o tempo 𝑡 seja 

sempre coincidente com o vencimento da opção de FRA, 𝑇𝐹, que estamos 

precificando. Neste trabalho para as três datas de observação, 𝑇𝐹 igual a 

02/01/2019, e o vencimento do contrato futuro de DI, 𝑇𝑁, igual a 02/01/2010, 

logo, para as 3 observações, precificamos o FRA de DI de 1 ano, começando 

em 02/01/2019. 

5) Com o valor do FRA de 1 ano simulado, calculamos o 𝑃𝑈1 do FRA estimado e 

o 𝑃𝑈2 do strike da opção, ambos em 𝑇𝐹, a partir da seguinte relação 

𝑃𝑈 =
100.000

(1 + 𝐹𝑅𝐴)𝜏𝑗
 

6) Com os valores dos  𝑃𝑈𝑠 em 𝑇𝐹, calculamos o valor do payoff da call da opção 

do FRA de DI, que é uma call de taxa, logo uma put de 𝑃𝑈, através da seguinte 

fórmula, 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = max (𝑃𝑈2 − 𝑃𝑈1; 0) 

7) Para sabermos o valor da opção na data de observação, precisamos trazer 

o payoff a valor presente pelo fator spot. Pelo método de Monte Carlo, 

simulamos 1.000 vezes o valor presente do payoff da opção, e calculamos 

o valor esperado para este payoff. 

4.4. Precificação por Black (76) e volatilidade implícita 

Foram realizados os seguintes passos para a precificação da mesma call de opção 

de FRA DI, pelo modelo de Black (76), utilizando estrutura de volatilidade implícita e 

drift, abordados nos subcapítulos 3.3.3 e 3.3.4 deste trabalho: 

1) Para as 3 datas de observação (03/09/2018, 01/10/2018 ou 01/11/2018), 

achamos os sigmas implícitos, 𝜎′𝑠, das opções de IDI, conforme subcapítulo 

3.3.4 deste trabalho, através da equação (27). Os vencimentos das opções de 

FRA de DI coincidem com os vencimentos das opções de IDI, porém como as 
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opções de IDI são instrumentos com maior liquidez, possuem mais 

vencimentos disponíveis do que as opções de FRA.  

2) A partir dos 𝜎′𝑠 implícitos das opções do IDI, calculamos a variância de cada 

opção do FRA de DI, conforme a equação (18) do subcapítulo 3.3.4. 

Calculando a raiz quadrada da variância de cada FRA, achamos estrutura de 

volatilidade implícita para cada prazo da opção de FRA de DI. 

3) Utilizando a equação a seguir, calculamos o preço call da opção de FRA de DI, 

que vence em 𝑇𝐹 igual a 02/01/2019, e o vencimento do contrato futuro de DI, 

𝑇𝑁, igual a 02/01/2010, ou seja, o preço da opção de FRA de DI de 1 ano, 

começando em 02/01/2019, 

 

𝐶𝑎𝑙𝑙 (𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛) =

100.000
(1 + 𝑋)(𝑇𝑁−𝑇𝐹)

𝑁(−𝑑2) −
100.000

(1 + 𝐹𝑅𝐴)(𝑇𝑁−𝑇𝐹)
𝑁(−𝑑1)

(1 + 𝑟)𝑇𝐹
 

 

𝑑1 =

𝑙𝑛 ((
1 + 𝑋
1 + 𝐹𝑅𝐴)

(𝑇𝑁−𝑇𝐹)

)

√𝑉𝑎𝑟 (𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛)

+
√𝑉𝑎𝑟 (𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛)

2
 

𝑑2 = 𝑑1 −
√𝑉𝑎𝑟 (𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛)

2
 

(28)  

Em que, 𝑋 é o strike da opção de FRA de DI, 𝐹𝑅𝐴 é a taxa forward observada na data 

da precificação entre 𝑇𝐹 e 𝑇𝑁, 𝑟 é a taxa spot observada na data da precificação para 

o prazo 𝑇𝐹, e 𝑉𝑎𝑟 (𝐹𝑅𝐴𝑇𝑓→𝑇𝑛) é a variância do FRA calculada no passo 2. 

Os resultados das três maneiras diferentes de precificação mostradas neste capítulo 

para as opções de FRA de DI, e comparação entre a abordagem histórica versus a 

abordagem de volatilidades implícitas, serão apresentados no próximo capítulo 5 de 

Resultados. 
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5. Resultados 

Neste capítulo apresentaremos os resultados encontrados na metodologia aplicada 

no capítulo 4. 

Todos os cálculos foram feitos para o instrumento call de FRA de DI, que vence em 

02/01/2019, e seu ativo subjacente, contrato futuro de DI, que vence em 02/01/2020, 

ou seja, um FRA de taxa de juros de 1 ano, para as datas de 03/09/2018, 01/10/2018 

e 01/11/2018. 

Em linha com o objetivo deste trabalho, que é observar se estruturas de volatilidades 

implícitas capturam melhor a volatilidade do mercado, principalmente quando este 

está em um momento atípico de estresse, do que as estruturas de volatilidades 

históricas, iremos dividir o presente capítulo de resultados em 2 vertentes.  

Primeiramente iremos demonstrar qual das abordagens, volatilidades implícitas 

versus volatilidades históricas, deram melhores resultados, utilizando modelo HJM 

para a precificação, alterando as estruturas de volatilidades, o cálculo dos drifts, e o 

número de fatores do modelo. Para tal análise, mostraremos a seguir as Figuras 1, 2 

e 3 e Tabelas 1, 2 e 3 com a evolução dos drifts para as 3 datas de precificação. 

 

Figura 1 - Comparativo drifts - Set/18 
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Tabela 1 - Comparativo drifts – Set/18 

 Anos 

set/18 0,5 1 2 

HJM PCA 0,0001% 0,0009% 0,0015% 

HJM Vol Impl 0,0364% 0,0881% 0,2070% 

 

 

Figura 2 - Comparativo drifts - Out/18 

 

Tabela 2 - Comparativo drifts - Out/18 

 Anos 

out/18 0,5 1 2 

HJM PCA 0,0001% 0,0009% 0,0019% 

HJM Vol Impl 0,0237% 0,0592% 0,1410% 
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Figura 3 - Comparativo drifts - Nov18 

 

Tabela 3 - Comparativo drifts - Nov/18 

 Anos 

nov/18 0,5 1 2 

HJM PCA 0,0001% 0,0009% 0,0019% 

HJM Vol Impl 0,0069% 0,0182% 0,0456% 

 

Conforme as Figuras 1, 2 e 3 e as Tabelas 1, 2 e 3, podemos perceber que os drifts 

calculados pela abordagem de volatilidades implícitas são significantemente maiores 

do que os calculados pelos fatores históricos do PCA de 1 ano, que permaneceram 

praticamente constantes entre as 3 datas observadas. A Figura 4 e a Tabela 4, a 

seguir, mostram os valores encontrados nas simulações, bem como o preço de 

mercado de cada data. 
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Figura 4 - Preços HJM call FRA DI 

 

Tabela 4 - Preços HJM call FRA DI 

 HJM PCA HJM Vol Impl Preço Mercado 

set/18 223,04 447,18 511,88 

out/18 234,58 362,66 389,41 

nov/18 197,15 200,56 261,45 

 

Podemos perceber da Figura 4 e Tabela 4, que as simulações HJM com volatilidades 

implícitas resultaram e valores para o FRA de DI de 1 ano muito mais próximos de 

seus valores de mercado do que as simulações com as volatilidades históricas, 

conforme esperávamos. Este fato ocorre principalmente para os 2 primeiros meses 

do período de eleições, que foram os momentos de maior estresse do período, um 

mês antes da eleição e no meio da eleição. Em novembro o candidato de preferência 

do mercado financeiro já tinha sido eleito, “acalmando” as volatilidades dos ativos e 

fazendo com que os erros de precificação entre as abordagens histórica e implícita 

sejam bem próximos. 

Para melhor visualização e sensibilidade de quanto melhor foi uma precificação em 

relação à outra, calculamos o erro de precificação em comparação com os preços de 

mercado, conforme Figura 5 e Tabela 5, a seguir. 
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Figura 5 - Erro HJM Precificação 

 

Tabela 5 - Erro HJM Precificação 

 HJM PCA HJM Vol Impl 

set/18 -56,43% -12,64% 

out/18 -39,76% -6,87% 

nov/18 -24,59% -23,29% 

 

Analisando a Figura 5 e Tabela 5, podemos perceber que de fato para os dois 

primeiros meses a precificação por HJM com volatilidades implícitas resultou em 

valores significantemente melhores, ou seja erros menores de precificação, do que a 

precificação por HJM com volatilidades históricas de 1 ano. 

Como o método mais utilizado no mercado financeiro para precificações de opções 

de taxas de juros é o modelo de Black (1976), iremos comparar os preços da opção 

de FRA de DI alterando os modelos de precificação, Black (1976) versus HJM, 

utilizando para ambos a mesma estrutura de volatilidades implícitas, que resultou em 

valores significante melhores para o período do que o PCA de 1 ano. 

A Figura e Tabela 6, a seguir, mostram que, com exceção do mês de outubro, os 

preços obtidos por Black (1976) foram melhores do que os obtidos pelo modelo HJM.  
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Figura 6 - Preços Vol Implícitas call FRA DI 

 

Tabela 6 - Preços Vol Implícitas call FRA DI 

 HJM Vol Impl BLACK Vol Impl Preço Mercado 

set/18 447,18 536,03 511,88 

out/18 362,66 440,16 389,41 

nov/18 200,56 208,74 261,45 

 

Para melhor visualização e sensibilidade de quanto um modelo foi melhor do que o 

outro, calculamos o erro de precificação em comparação com os preços de mercado, 

conforme Figura 7e Tabela 7, a seguir. 

 

Figura 7 - Erro Precificação Vol Implícitas 
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Tabela 7 - Erro Precificação Vol Implícitas 

 HJM Vol Impl BLACK Vol Impl 

set/18 -12,64% 4,72% 

out/18 -6,87% 13,03% 

nov/18 -23,29% -20,16% 

 

Analisando a Figura 7 e Tabela 7, vemos que o modelo de Black (1976) performou 

melhor do que o modelo HJM para os meses de setembro e novembro. A diferença 

entre os erros não é muito grande, porém para os meses que o modelo de Black 

(1976) performou melhor pode ser explicado pelo fato de a maior parte do mercado 

financeiro brasileiro usar o modelo de Black (1976) para a precificação de derivativos 

de taxas de juros, mesmo o modelo HJM sendo um modelo mais apropriado e robusto 

para a precificação de opções de juros, principalmente para ativos com baixa liquidez. 

 



46 
 

6. Conclusões 

O objetivo do presente trabalho é, através da precificação de derivativos de taxas de 

juros, mostrar que utilizar estruturas de volatilidades implícitas para a precificação é 

uma abordagem mais apropriada do que utilizar estruturas de volatilidades históricas, 

principalmente para momentos de crise no mercado. Isto deve ocorrer pois 

calculando-se as volatilidades implícitas dos papéis com preços atuais de mercado 

estaremos considerando a volatilidade que o mercado está atribuindo a esses ativos 

naquele momento, trazendo uma visão forward looking para a precificação, enquanto 

que utilizar volatilidades históricas traz uma visão backward looking para a 

precificação. 

Para alcançar tal objetivo, precificamos a opção de FRA DI de três formas diferentes, 

no período de eleições presidências de 2018, que apresentaram altas volatilidades no 

mercado financeiro brasileiro. 

Conforme os resultados apresentados no capítulo 5 deste trabalho, podemos perceber 

que a utilização de estrutura de volatilidades implícitas, retiradas dos preços de 

mercado das opções de IDI, apresentaram melhores resultados de precificação do 

que os fatores históricos de 1 ano atrás para cada data de observação, conforme 

esperávamos.  

Os resultados foram significantemente melhores para os dois primeiros meses de 

precificação, o que é bastante coerente com a situação do período estudado, já que 

em 03/09/2018 era praticamente um mês antes do primeiro turno das eleições 

presidências de 2018, e 01/10/2018 foi alguns dias antes do primeiro turno.  

A Figura 8 abaixo, retirada do trabalho de Athayde (2019), mostra a volatilidade dos 

fatores pré das opções de FRA de DI para o mesmo período estudado neste trabalho, 

evidenciando que de fato nestes primeiros meses o mercado apresentava 

volatilidades bem maiores no mercado de taxa de juros do que para o mês seguinte 

de novembro, quando o atual presidente, que era a preferência do mercado, já tinha 

sido eleito no segundo turno. 
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Figura 8 - A volatilidade em termos de taxa pré (spot) 

Em relação a escolha do modelo de precificação, o modelo de Black (1976) 

apresentou melhores resultados do que o modelo HJM, ambos utilizando a mesma 

estrutura de volatilidades implícitas. A diferença entre eles não foi muito significativa, 

porém uma das razões para isto se deve ao fato de o mercado utilizar o modelo de 

Black (1976) em sua grande maioria. 

As limitações deste trabalho podem ser resumidas em obtenção dos dados das 

opções de IDI e FRA de DI. Nem todas as informações necessárias para a precificação 

e análise estão disponíveis no site da B3, por exemplo. As informações deste trabalho 

para estes instrumentos foram obtidas de uma corretora de grande porte do mercado 

financeiro.  

A precificação por PCA dos dados históricos de 1 ano também pode ser aprimorada, 

dado que não foi utilizado nenhum fator de calibração com os preços de mercado para 

obtenção dos preços das opções de FRA de DI. 

Um  possível objeto de estudo, a partir deste trabalho, seria a possível verificação da 

existência de algum spread atribuído pelo mercado em relação aos preços calculados 

pelo modelo HJM, com volatilidade implícita por Athayde (2019), com os preços de 

mercado, já que os valores obtidos pelo modelo HJM são consistentemente menores 

que os valores do mercado, para cada data de precificação, conforme demonstra 

figura 9 abaixo. 
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Figura 9 - Preços HJM call FRA DI 

Em relação aos resultados encontrados, as volatilidades implícitas por Athayde (2019) 

foram melhores nas precificações por HJM, porém a utilização do modelo HJM para o 

período não foi unânime em relação ao modelo de Black. Entretanto, há grandes 

indícios que existe um potencial grande na utilização do modelo HJM para precificação 

de derivativos de taxas de juros, dado que é um modelo mais robusto e com menos 

limitações do que o modelo de Black (1976). Portanto, para possíveis extensões deste 

trabalho, seria de grande valor aumentar o número de precificações, alternando os 

tipos de derivativos de taxas de juros, prazos e períodos de crise, para melhor 

embasamento no que diz respeito à comparação entre os modelos de Black (1976) e 

Modelo HJM. 
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