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:Resumo: Faz uma revis~o das quatro Teorias Tradicionais da Es-
:trutura Temporal das Taxas de Juro para titulos de renda fixa
:n~o sujeitos ao risco de inadimplência ("Segmenta~~o de Merca-
:do", "Expectativas Puras", "Preferência por Liquidez" e "Habitat
:Preferido". Aborda a extens~o dessas teorias para titulos com
:pagamento de cupons. Avalia a situa~~o de equilibrio de mercado
:sob a ótica de cada uma das Teorias Tradicionais. Apresenta um
:exemplo que demonstra a aplica~~o dos principais conceitos apre-
:sentados pelas teorias mencionadas (dados simulados). Mostra al-
:gumas aplica~Oes da teoria em solu~Oes de engenharia financeira.
:Revisa a literatura recente, destacando as novas propostas
:de abordagem do tema, as criticas sobre as Teorias Tradicionais
:e o resultado dos testes empiricos de diversos modelos propostos
:para representar a Estrutura Temporal das Taxas de Juro.
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C A P I T U L O l

l. lNTRODUÇAO

o estudo de taxas de juro(1) será sempre um tema atual da à-

rea financeira, por ser um dos fatores indicadores da conjuntura

econOmica e do mercado monetàrio, em qualquer economia desenvolvi-

da. Apesar de vir sendo constantemente pesquisado, este tema conti-

sem que a comunidade acadêmica possa considerá-lo,

pelo menos, suficientemente explicado e instrumentalizado.

As teorias e estudos sobre a estrutura temporal das taxas de

juros, até ent~o desenvolvidas, tentam explicar porque titulos i-

guais, apenas com vencimentos diferentes, n~o têm o mesmo rendimen-

to. E uma quest~o intrigante e, mesmo que explicada, ainda fica a

indaga~~o sobre qual o conteúdo informacional e a capacidade de

previsâo das taxas "spot" correntes, para periodos de maturidade

(1) Durante o desenvolvimento deste trabalho, ser~o utilizados
alguns conceitos de taxas de juro, quais sejam:

tª:·:,:~s~'sQº_t:- n:,df.~r·em--sea ta:-:asde juro correntes sobre emprésti-
mos ou titulos que possuem um único período até o vencimento e um
único fluxo de caixa para o investidor, no vencimento do contrato
ou tit.ulo.
J:a:.:aÉLf.h\..tuL§SOU~TCir::.t:tª-1:_çLf<at.es"..- s~o as proj e<;t!es dc~.sta:-:as"spot"
que se espera que vâo prevalecer no futuro, implicitas ou contrata-
das em titulos com pre~os det.erminados pelo mercado.
RendimE1.nto de um ti tulo mJ._~Y-1:eJd__J;..º__..mé\tur:....tJ;.:lL.~_- re'f(;)re-seà t.axa
interna de retorno sobre o investimento num titulo, calculada até o
seu prazo de resgate.
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di ·ferentf?S, sobr-e as ·futuras ta:·:<~s11 SpC1t 11 "

Este assunto vem sendo sistematizado e compilado desde a se-

gunda metade do século passado, resultando em diversas correntes de

pensamento, às vezes, antagOnicas entre si.

Segundo Copeland [06], uma das primeiras tentativas de postu-

teorias sobre a estrutura temporal das taxas de juro, foi

realizada por Irving Fisher (1896), dentro das hipóteses das expec-

tativas, que consolidou-se com a proposi~~o da Teoria das Expecta-

tivas Puras em 1930. A maioria dos testes dessa teoria, iniciaram-

se com Macaulay (1938), que n~o encontrou evidências que a suporta-

vam; sendo que com Roll (1970), foram apresentadas evidências con-

vincentes que a rejeitaram.

Mais recentemente, entre os diversos estudos que rejeitam a

Teoria das Expectativas Puras, destacam-se: Fama e Bliss (1987),

Campbell e Shiller (1984), Fama (1984 a, b), Mankiw (1986), Mankiw

e Summel~s (1984) , Mankiw e Miron (1986), Shiller (1979), Shiller,

CapbeII e Schoenholtz (1983) e Cox, Ingersoll e Ross (1981, 1985 a,

b) •

Outra das teorias tradicionais que será apresentada neste tra-

balho, classificada dentro do grupo das teorias das expectativas, é

a Teoria da Preferência por Liquidez, que foi inicialmente sugerida

por Keynes (1930), e desenvolvida por Hicks (1946). O primeiro tes-

te significativo dessa teoria foi divulgado por Meiselman (1962),

2



muito embora Wood (1963) e Kessel (1965), apontassem erros em algu-

mas interpreta~~es dos resultados obtidos por Meiselman. 8use

(1967), Wallace (1969), Nelson (1972), Findlay e Keinschmidt

(1975), McCulloch (1975 a), Fama (1976), Fama (1984 b), Campbell e

Shiller (1984), Mankiw e Miron (1986), Fama e 81iss (1987), entre

outros, têm estudado e procurado evidências empiricas que confirmam

ou rejeitam a Teoria da Preferência por Liquidez.

A terceira das teorias tradicionais, conhecida como Teoria da

Segmentai~o de Mercado, foi sugerida em 1954, sendo compreensiva-

mente explicada por Culbertson (1957) e Modigliani e Sutch (1966).

Como será visto na sei~o (2.1), n~o é uma teoria com argumentai~o e

restri~~es razoavelmente convincentes e fortes, sendo normalmente

menos explorada que as demais.

A última das quatro teorias tradicionais e a terceira do grupo

das hipóteses das expectativas, é a do Habitat Preferido. Foi pro-

posta inicialmente por Modigliani e Sutch (1966, 1967) e avan~ada

por Roll (1970) e Lee, Maness e Tuffle (1980). Muitos testes foram

feitos, mas destacam-se McCallun (1975), Elliot e Echols (1976) e

Lee, Maness e Tuffle (1980). Como esta teoria é praticamente uma

complementa~~o da Teoria da Preferência por Liquidez, muitos dos

testes empiricos e desenvolvimentos teóricos têm estudado ambas,

simultaneamente.

No capitulo dois deste trabalho, ser~o estudadas cada uma das

teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro. No

3



capitulo três, será apresentado um caso com dados simulados para a

aplica~~o do instrumental decorrente das teorias tradicionais. O

quarto capitulo apresentará vários casos que aplicam os conceitos

da estrutura temporal das taxas de juro, em situa~ôes práticas do

mercado financeiro. No capitulo cinco, ser~o comentados os princi-

pais trabalhos publicados recentemente, que revisam e atualizam o

estado do conhecimento sobre o assunto. No capitulo seis, será a-

presentada a conclus~o deste estudo, onde estar~o sumarizadas as

informa~ôes relevantes que foram encontradas sobre como a estrutura

temporal das taxas de juro pode explicar o comportamento da curva

de rendimentos dos titulos de renda fixa sem risco de inadimplên-

cia, qual a contribui~~o das teorias existentes para prever as ta-

)·:as"spot" que preva 1ecer-~o no futuro e algumas imp1ica~ôes dessas

conclusôes sobre outras áreas do conhecimento.



C A P I T U L O 11

11. REVISAO DAS TEORIAS TRADICIONAIS DA ESTRUTURA TEMPORAL
DAS TAXAS DE JURO

As teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de ju-

ro tratam apenas de diferentes rendimentos de titulas de renda fi-

xa, livres do risco de inadimplência, com um ~nico fluxo de caixa e

com distintos periodos de vencimento.

Existem muitos outros fatores que também afetam o rendimento

desses titulas como: tratamento fiscal (impostos), credibilidade do

emitente, fluxo de caixa associado a resgates antecipados, rela~~o

da oferta e procura, entre outros. Para o desenvolvimento e análise

do efeito do periodo de matura~~o (prazo de vencimento), sobre o

rendimento de titulos tipo Ilrisk-freediscount bond", todos os ou-

tros fatores ser~o considerados constantes.

As teorias tradicionais sobre o assunto envolvem conceitos de

risco associados às incertezas ou, expectativas de retorno de ren-

dimentos e, operam com dois elementos básicos: A Teoria das Cartei-

ras e o Equilibrio de Mercado.

o cenário onde s~o desenvolvidas as teorias tem os seguintes

pressupostos:
5



N~o há custo de transai~es;

N~o há qualquer tipo de impostos;

O mercado é dominado por investidores com expectativas ra-

cionais e homogêneas sobre os rendimentos futuros; e

Nenhum titulo tem qualquer tipo de risco de falhar na sua

liquidai~o.

Definidas as variáveis que limitam o ambiente econOmico-finan-

ceiro onde sào desenvolvidas as teorias tradicionais, restam apenas

dois tipos de riscos que um ivestidor pode ficar exposto: Risco de

Reinvestimento e Risco de Mercado.

O Risco de Reinvestime~to surge quando o tempo de matura~~o do

investimento é menor do que o horizonte planejado de aplicaiào do

investidor. Disto decorre a necessidade de reinvestir os recursos

dí.sponí.veí.a("Roll(..)verStrategy") ~I que podem n~o ger"aro mesmo ni-

vel de rendimento do primeiro perlodo. Este tipo de risco também é

conhecido como risco das taxas de juro.

o Risco de Mercado acontece quando o tempo de maturai~o do in-

vestimento é maior que o horizonte planejado de aplicaiào do inves-

tidor. Quando isto acontece, o investidor tem que negociar seus ti-

tulos no mercado secundário, expondo-se a flutuai~es de valor dos

seus at í voss , como decorrência da volatilidade das taxas de juro.
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2.1 TEORIA DA SEGMENTAÇAO DE MERCADO

A Teoria da Segmenta~~o de Mercado fundamenta-se sobre a argu-

menta~~o que todos os investidores s~o aversos ao risco e, sugere

que investidores com horizontes planejados de investimento diferen-

tes, preferem titulos de diferentes periodos de matura~~o (venci-

mento), o mais próximo possivel do tempo que podem ou desejam man-

ter seus recursos aplicados, evitando assim, a exposi~~o ao risco

de altera~~o do rendimento esperado.

De acordo com essa Teoria, para evitar qualquer tipo de risco,

os inve:·stidores procuram ativos que tenham periodos de maturai~o

iguais aos seus próprios horizontes planejados de investimento. Es-

ta teoria argumenta ainda, que os investidores s~o suficientemente

aversos ao risco para operarem somente dentro do seu horizonte pla-

nejado, e nunca preferir

investimentos, atraidos por expectativas de rendimento adicional.

A consequéncia direta deste comportamento, é a absoluta seg-

menta~~o de mercado, onde o rendimento dos ativos de igual prazo de

matura~~o, somente v~o encontrar seu valor de equilibrio, baseados

nos niveis de oferta e procura. Ou seja, 05 pre~os e 05 rendimentos

dos ativos financeiros ser~o determinados, exclusivamente, p~la o-

ferta e demanda de fundos, em cada prazo da estrutura tehporal.

A Teoria da Segmentai~o de Mercado n~o consegue explicar por-

7



que altos rendimentos de curto prazo est~o geralmente associados

com curvas de rendimento declinantes e vice-versa. Também fica di-

ficil acreditar que um investidor n~o aceitaria nenhum tipo de ris-

co que pudesse aumentar seu rendimento, significativamente, quando

transferisse seus investimentos de um prazo para outro.

A contribui~~o das teorias apresentadas a seguir, prop~em evo-

lu~~es desta análise, oferecendo outras explicai~es e argumentaiOes

que melhor elucidem a estrutura das taxas de juro.

8



2.2 TEORIA DAS EXPECTATIVAS PURAS

A Teoria das Expectativas Puras baseia-se no pressuposto de

que os investidores sempre ir~o procurar maximizar seus rendimen-

tos, e ser~o indiferentes a qualquer tipo de estratégia quanto ao

periodo de vencimento, mesmo com ativos com prazo de matura~~o di-

ferente de seus horizontes planejados de investimento.

Abaixo está apresentada uma das formas de desenvolvimento des-

sa teoria, com a utiliza~~o de taxas de juro continua, para sua

formula~~o matemática, com as seguintes simbologias e nota~~es:

t

= Valor Atual de um ativo com vencimento em n perio-

dos, no tempo t;
= Valor de Resgate ou Valor de Face de um ativo com

vencimento em n periodos, a partir do tempo t;

- Número de periodos;

= Rendimento por periodo de um instrumento financeiro

com vencimento em n periodos, a partir do tempo t;

= Tempo (data) em que se realiza a observa~~o.

n

exp [ ] = exponencial (base "e") JI elevada a nota~~o entre os

colchetes.

Exp [ ]= valor esperado.
~

Utilizando as nota~~es acima e com base nas técnicas de anàli-

se financeira básica, podemos dizer que: w-

9



(2..1 )

onde o termo e:·:p[n x Rn.t.] e denominado "fator de cap í ta Lízaçêro "

de F'n.t.n

Rearranjando a equa<;:g(o(2 •.1), para isolarmos F'n.t.,temos

(2.2)

onde o termo e:·:p[-n x Rn. t.]é denominado /I fator de desconto" de

Resolvendo a mesma equa<;:g(opara Rn.t., temos:

Rn ..t. = (2.3)

n

A partir das formula<;:~esacima, será analisada a seguir, a a-

plica<;:~oda Teoria das Expectativas Puras, assumindo que e:-:istem

apenas titulas de renda fi:-:ade um e dois periodos, disponiveis no

mercado e, somente dois tipos de investidores: com um e dois perio-

dos de horizonte de investimento.

Analisando inicialmente as alternativas de investimento de um

investidor de um periodo de horizonte, verifica-se que ele tanto

pode optal~ por um investimento "casado" com seu próprio hor·izonte,

onde obterá o retorno de R1.t. conhecido, como investir em um titulo
.10



de prazo de matura~~o maior que seu horizonte planejado de investi-

mento.

Na segunda hipótese, o investidor necessitará vender seu ativo

antes do prazo de vencimento, sujeitando-se ent~o, ao pre~o de mer-

cado em (t+l), para o mesmo titulo adquirido no tempo t. Nesse tipo

de situa~~o, denota-se o risco de mercado decorrente das flutua~bes

das taxas de juro, que alteram o valor presente dos ativos.

No tempo t, o investidor conhece, com certeza, as taxas de ju-

ro R1.t e R2.t, para investimentos em titulos de renda fixa com um

e dois periodos de matura~~o, respectivamente. Como por defini~~o,

o investidor é indiferente ao risco, ele procurará a estratégia que

lhe oferecer o maior retorno. Para comparar as duas op~bes disponi-

veis, ele precisará avaliar o retorno esperado para investimento em

um titulo de dois periodos, com revenda no mercado secundário em

(t+l). O retorno esperado desta opera~~o, para um periodo, é repre-

sentado por E1A

Disto decorre:

P2•t = V2•t exp [-2R2•t] - V2•t exp [-R1•t+1] X exp [ -E1J

(em estado de equilibrio)

de onde concluimos que:

11



(2.4)

Como n~o é conhecido o valor de R1•t+1, no tempo t, a expecta-

tiva do valor de E1, dependerá também da expectativa de R1•t+1, re-

presentada por r1.t+1' Logo,

Um investidor com horizonte de investimento de um periodo, co-

nhece o valor de R1.t no tempo t e tem uma expectativa do valor de

[El]), referente ao rendimento esperado no primeiro perio-

do, sobre um titulo de dois periodos. Um investidor racional e in-

diferente ao risco, irá sempre comparar os dois rendimentos (E1 e

R1•t) para tomar sua decis2o, segundo a Teoria das Expectativas Pu-

raso

Para um investidor com horizonte de investimento de dois peri-

odos, existem duas op~ôes: comprar um titulo de renda fixa com ma-

tura~~o de dois periodos e com rendimento para cada periodo igual a

R2.t (conhecido no tempo t), ou comprar um titulo com vencimento no

final do primeiro periodo com rendimento conhecido igual a R1.t e,

reinvestir o montante por mais um periodo, pela taxa de juros de

R1•t+1, desconhecida no

"Ro lLov e r' Str-a.tegy".

tempo t. A segunda opç~o é conhecida como

o rendimento médio por periodo, para dois periodos, com a

"Rollover Strategy", será definido como E2 e pode ser obtido con-

12



forme demonstrado a seguir~ considerando uma situa~~o de equillbrio

de mercado.

onde:

o que implica que:

== 2E2!1 OLt

(2.6)

Como R1•t+1 n~o é conhecido no tempo t, a expectativa do valor

(Exp [E2]), será funi~o do valor esperado para R1•t+1 repre-

sentado por r1.t+1' já que R1.t é conhecido no tempo de referência

t.

Assim t.er"emos:

Conhecendo R2.t e com o valclr esperado de E2' o investidor com

dois periodos de horizonte para investimento e indiferente ao ris-

co, poderá decidir entre uma aplicai~o "casada" (com rendimento co-

13



nhecido de F:2•to por periodo) ou a "I"'olloverstrategy", com retorno

médio esperado por periodo igual a E2•

o desenvolvimento anterior pode ser estendido para análise de

periodos múltiplos, como segue:

(2.8)

para n =: 1, ""i 'i!'
"::'!l ,_I,

Isto significa dizer que, segundo a Teoria das Expectativas

Puras, da estrutura temporal das taxas de juro, o rendimento de e-

qui libria para titulas de renda fixa com mais de um periodo, é a

média aritmética do somatório do rendimento corrente para um perio-

do ("spot rate" ), e dos 'futuros rendimE?ntos esperê.idr.)spara cada um

dos periodos futuros.

Outra decorrência importante da Teoria das Expectativas Puras,

é que a relai~o entre as taxas correntes altas ou baixas e expecta-

tivas de taxas de juro futuras decrescentes ou crescentes, respec-

tivamente, explica o comportamento da curva de rendimentos, asso-

ciando-a aos ciclos econOmicos. Quando a economia está em expans~o,

as taxas de juros s~o geralmente altas, mas os investidores esperam

taxas futuras mais be í.x e s , a medida que a economia passa a "es-

f r- i.:\r'"ou mesmo ent.l~ar€~'mper iodo I"'f?cessivo , (vide curva A do grá-

'fico 2.1).
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o mesmo raciocinio vale para economia recessiva, que normal-

mente está associada com curvas de rendimento crescentes, para

quanto maiol'"'for" o nómero de periodos estudados, refletindo a ex-

pectativa dos investidores que a economia voltará a expandir-se no

futuro (vide curva C do gráfico 2.1).

Ainda com base na Teol~ia das E:·:pectativasPuras, as "Forward

Rates" s~o exatamente iguais às taxas futuras esperadas. Por defi-

ni<;~o temos ti:\:·:asi'utur-as("Forward Ratee"), de n pel'"'iodosno

tempo t, corno:

(2.9)

Trabalhando a fÓrmula da taxa de rendimento (2.8), para titu-

los de renda fixa de multiperiodos, temos:

considerando k = n-1 e Rk+~.t ; Exp [En] - Rn.t

(2.10)

Disto decorre que:

para (2 • .11)



Como derivado acima, de acordo com a Teoria das Expectativas

Puras, as Taxas Futuras e as expectativas de taxas futuras devem

coincidir. Isto significa que, em média, as previs~es (expectati-

vas) do mercado sobre as taxas de juros futuras, devem estar muito

próximas das taxas "spot" F(.1..t..•..•..., de fonna que fk.t - R.1..t..•.•...seja

muito próximo de zero.

Contudo alguns testes empiricos, como a pesquisa divulgada por

Roll (1970, p.99), apontam para a existência de um viés na projei~o

das ta:-:af:5 contrariamente ao que postula a Teoria das Ex-

pectativas Puras.
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2.3 TEORIA DA PREFERENCIA POR LIQUIDEZ

A Teoria da Preferência por Liquidez trabalha com a hipótese

dE.~que os investidores n~o s~o indiferentes ao risco, mas mesmo

sendo aversos a ele, aceitam algum rendimento extra (prêmio de ris-

co positivo), para optarem por investimentos com prazo superior ao

seu horizonte de planejamento. Em média, o mercado prefere investir

em obriga~ôes curtas. Para que haja a amplia;~o do prazo, é preciso

que sejam oferecidos prêmios positivos e crescentes sobre as taxas

"spot" dos titulos de um per.1.odo.

Com este pressuposto, a Teoria da Preferência por Liquidez,

vem e:.:p 1.i car porque as ta:.:asfuturas (fk " t) e as ta:-:as"spot" que

prevalecem no futuro (R1•t+k) nBo s~o, em média iguais. Para a ob-

ten~~o do equilibrio na aloca~~o das carteiras, o mercado opera com

prêmios de risco, que estimulam os investidores a realizar a op~~o

por' estra.tégias

vestimento.

"desca.sadas" com seus horizontes p Ianej ados de in-

Qualquer investidor racional, n~o optaria por uma alternativa

de investimento descasada do seu horizonte planejado de investimen-

to, se esta desse o mesmo rendimento que um investimento em um t1-

tulo de renda fixa, com prazo de matura~~o casado. Para que isto

ocorra, s~o oferecidos prêmios de risco suficientemente atrativos,

para promover a migra~~o dos investidores de titutos com vencimento

a curto-prazo para longo-prazo, até que o equilibrio seja atingido.

17



A Teoria da Preferência por Liquidez, ainda afirma que normal-

mente a oferta de titulos com vencimento mais longo, excede a de-

manda por tais ativos.

Disto decorre que, se n~o houvesse algum tipo de prêmio asso-

ciado ao rendimento de titulos com prazo de vencimento mais longo,

haveria um excesso na oferta desses ativos.

Consequentemente, a equai~o (2.8), seria na verdade, uma ine-

qua~~o como segue=
rl-.1.

Ex p [EnJ :> .1/n (R.1..t. + I:: r.1..t.+k) (2 •.12)

1<.• " .1.

Para que o mercado esteja em equilibrio, faz-se necessário a-

crescentar um prêmio de risco para cada periodo, a partir do segun-

do periodo, representado pelo L"" que satisfaz a equaç~O abaixo:

n-.1.

(1~.1..·t:.""k +- Lk)J (2 . 1~5)

101:.-1.

E importante ressaltar ainda, que a Teoria da Preferência por

Liquidez afirma que o excesso de oferta de titulos de renda fixa

com diferentes prazos de vencimento, acima dos seus respectivos nl-

veis de demanda por investidores com horizontes de investimento

"casados", n~o é uma tuni~o decrescente do prazo de vencimento dos
.18



mesmos, implicando isto, que a estrutura de prêmios de risco asso-

ciada a este raciocinio seja crescente, ou seja:

<: i.,

Dai conc Iu.i.-···Sf? que a curva de rendimento será crescentemente

maior a luz da Teoria da Preferência por Liquidez, comparada à Teo-

ria das Expectativas Puras~ em raz~o da presen~a de prêmios de ris-

co positivos, adicionados às e xpec t,::\ti V2\S de ta:·:as;11 spot 11 em cada

(R1•t+k + Lk). Consequentemente, o formato da curva

de rendimento altera-se, em fun~~o da nova definii~o de Rn.c, como

seguE-:?:

n-'-1

(2.14)

k'.••• .1.

De acordo com a Teoria da Preferência por Liquidez, as Taxas

sao ent~o equivalentes a expectativa das ta:·:21.s

"spot" futuras par-a um per1.odo (r1 • t ..•·••...) , mais um prêmio de risco

(L.",.).

(2.15)

Com €'~sta nova defini~~o de taxa futura, onde foi acrescentado

um termo equivalente ao prêmio de liquidez, passa-se a ter uma ex-

plica<;:i:3:opo rqu e as ta:-:asfutur'2\s ("forwal~d rates"), como calculadas

na se<;:~oanterior, eram um instrumento de previs~o viesado para ci-

rn a , pa ra as fut.ur-~..,.s;-[:'::\:':2\5"SpDt" de um dado per-i.oclo.
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Muitos testes empiricos tentaram aprovar ou rejeitar a Teoria

da Preferência por Liquidez, e algumas evidências sugerem que o

prêmio de risco (L~) n~o é uma fun;~o monótona do número de perio-

dos.

Por consequéncia das limita;~es dos parametros da Teoria da

Preferência por Liquidez, ela somente se propbe a explicar a situa-

investidores com horizontes de investimento menores que os

prazos de matura;~o dos titulos adquiridos, sugerindo a adoi~o de

um <::1 "Rollover Str~:3.teÇJy".

('0 I ICo"'''' t!. o:~~; [0" E" 9 t:" ro,.J o I b'I1 E-: ro'oJ"r(°I
_._1 a..J ~ •• , ",_ _ r. [_ . r I I_oi

r.r:

D e)IfIfI cf.. FIIJI" IJI!I

P!R"ÍDtlOI!I .:: 11 ::-

P l"E!fur' , Po/L iq IJ i til.'[[

20



2.4 TEORIA DO HABITAT PREFERIDO

A Teoria do Habitat Preferido amplia o que foi apresentado na

se<;;~oan ter-.ior , incluindo na análise, a situa<;;âode mercado na

qual, para atingir o equilibrio, faz-se necessário também deslocar

investidores para investimentos com prazo de matura<;;~o menor que

seu horizonte planejado ou preferido.

De acordo com a Teoria do Habitat Preferido, para ser atingido

o equilibrio de mercado podem ser gerados prêmios negativos ou po-

sitivos para distribuir a aloca~~o de recursos em investimentos com

prazos de matura<;;~o diferentes, equilibrando a oferta e demanda por

titulos de renda fixa.

Esta teoria sobre a estrutura temporal das de juros, fundamen-

ta--se em que investidoFoE'!s que "casC.~m"o pra zo de I~esgat:ede seus

investimentos com o seu horizonte de fluxo de caixa, estar~o ope-

rando com baixos riscos, sendo este tipo de situa<;;~o, sua posii~O

preferida. Contudo, se obtiverem algum tipo de retorno adicional

sobre investimentos com outros prazos de maturai~o que n~o coinci-

dam com seus horizontes planejados, estar~o predispostos a ajustar

para que possam usufruir de maior rendimento sobre

seus investimentos.

Se esta teoria estiver correta, existir~o prêmios positivos

para ativos com periodo de maturaç~o onde a demanda é insuficiente,
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e prêmios negativos em caso contrário, de forma a induzir os inves-

tidores a dei :-:ar-emseu "habi ta t" preferido.

Avaliando, por exemplo, a situai~o que encorajaria um investi-

dor com dois periodos de horizonte planejado de investimento, a.ad-

quirir um titulo de renda fixa de um perlodo de maturai~o, tem-se:

Pela equai~o (2.13):

k-.1.

(2.16a)

(2.16b)

significa dizer que o prêmio L~ que reestabelece o equilibrio de

mercado nas equaiÔes (2.16a) e (2.16b), é necessariamente negativo,

quando o valor- esperado da "Rollover Strategy" para dois periodos,

for maior que o rendimento conhecido para investimentos em titulos

de renda fixa de dois periodos para a maturai~o.

Generalizando esta conclus~Q, a Teoria do Habitat Preferido



afirma que "um valor positivo de Lk cria um incentivo para o inves-

tidor com k periodos de horizontes a investir em um titulo de renda

fixa com (k+1) periodos e carregar o que ele percebe como risco de

mercado desta posi~~o. Um valor negativo de Lk cria um incentivo

para um investidor com (k+1) periodos de horizontes de investimento

a investir em um titulo de renda fixa de k periodos e carregar o

que ele percebe como risco de reinvestimento desta posi~~o". (2)

o sinal de Lk dependera da oferta e da procura para cada dife-

rente periodo de vencimento dos titulos de renda fixa livres de

risco, que somente se definirá em valor, quando for obtido o equi-

librio, representado pela equaç~o (2.13).

(2) Veja Garbade [25], p.292
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2.5 EXTENSI!iO DA TEORIA PARA TITULOS DE RENDA FIXA COM
PAGAMENTO DE CUPOM

As quet ro teorias anteriormente apresentadas para explicar a

Estrutura temporal das taxas de juro, tiveram como limita~~o no de-

senvolvimento, o pressuposto que os titulos de renda fixa eram ape-

nas do tipe.J"zerc) cou porn borid ? , ou seja~ titulos com um único p,;':\lJa-

mento no final de seu periodo de matura~~o.

Contudo, nos Estados Unidos~ ber~o e cenário para quase todo o

desenvolvimento das Teorias Tradicionais sobre a estrutura temporal

das taxas de juro, n~o existiam titulos de renda fixa do tipo "zero

coupon" periodo de matura~~o além de um ano, até o inicio da década

de 80. Mesmo quando titulos com vencimento mais longo~ passaram

também a ser emitidos~ as companhias corretoras criaram uma forma

de negocia<;~o chamada "stripped coupon borid v , Os cupona E~l"'amdesta--

cados e vendidos em pacotes para cada lote de pagamento anual, se-

pal"'adamente. Obviamente estes instrumentos financeil"'os n~o eram e-

xatamente equivalentes a titulos de renda fixa pUI"'OSemitidos pelo

govel"'no, pois cal"'l"'egavamo I"'iscode falha de pagamento das institu-

i~~es cOl"'retol"'as.

Dentro da Teol"'ia da Estl"'utUl"'aTemporal das Taxas de JUI"'O,os

titulos de I"'enda fixa com pagamento de cupons, s~o vistos como di-

versos ativos financeil"'os, que podem seI'"trazidos a valor pl"'esente~

sendo que o pre<;o de mel"'cado do titulo de I"'endafixa com pagamento
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de cupons, corresponde ao somatório do valor presente de cada um

dos seus pagamentos. Esta forma de avalia~~o corresponde a expres-

n

1<.- .1.

(2..17)

A maior diferen~a da equai~o acima, comparada à equai~o (2.2),

nâo é a existência do fluxo adicional de pagamentos decorrente dos

cupons, mas sim, a existência de diversas taxas de descontos

(Rk.~), tantas quantas forem os pagamentos em periodos diferentes,

para apura~âo do valor presente liquido ou valor de mercado, dos

titulos de renda fixa com pagamento de cupons.

As diferentes taxas de descontos na equai~o (2.17), têm o sig-

nificado que cada fluxo de caixa tem um rendimento diferente, de a-

cordo com o periodo de sua ocorrência.

A consequência direta deste novo fato, é a necessidade de se

buscax qua I é a taxa de juro que equivale ao rendimento total do

titulo de renda fixa com cupon, para mantê-lo até o seu vencimento.

Esta t.axa corretsponde à "yield to mat.urity", que é uma das informa-

~~es mais frequent.emente apuradas pela comunidade financeira, para

a tomada de decis~o sobre um investimento, e corresponde a sua taxa

interna de ret.orno.
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Para representar o valor de mercado pcn•t, com uma ónica taxa

de desconto para todos os termos da equa~~o (2.17), é necessário

resolver a equa~~o:

n

k.-.1.

(2.18)

de forma iterativa, c.mde Rmn.t representara a "yield to matur··ity".

A estrutura proposta na equa~~o (2.18), tem duas implica~~es:

1. Altera~~o da curva de rendimentos;

2. Menor sensibilidade à volatilidade das taxas de juro quanto

maior e mais numerosos forem os cupons.

A primeira implicai~o é bastante simples de ser detectada,

quando verificamos que enquanto Rn.t é uma média aritmética repre-

sentada pela equa~~o (2.14), Rmn.t é uma média geométrica, obtida

iterativamente, de diversas taxas Rn.t, conforme evoluç~o da equa-

~~o (2.17) para (2.1.8). F:'oreste mo t í.vo , a "y í.eLd to matur'ity" apu-

rada par-a titulos de renda fixa com pagamento de cupons, represen-

tada por Rmn.t, é menos sensivel à volatilidade das taxas de juro.

Disto decor"r'e, que a curva de rendimento, representada por Rmn.t,
acompanha o mesmo formato da curva de rendimento dos titulos de

renda fixa puros (Rn. t) , mas sempre amortizando o efeito das

tend~~ncié:~sde alt.::\ou ba í.x a das ta:':c?'s"spot", sobre a "yield to ma"-
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tur-ity line", a medida que o númer-o de per-iodos n aumenta no hor-i-

zonte tempor-al analisado. (Gr-áfico 2.3)
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A segunda implica~~o é um caso especial da pr-imeira, r-efer-ente

ao efeito da volatilidade das taxas de jur-o, par-a o modelo de es-

tr-utur-a tempor-al apr-esentado na equai~o (2.17) e (2.18). Investi-

mentos com as mesmas r-entabilidades apur-adas iter-ativamente pela

equ'::~i~O(2.18) ( Rmn " t.) , num deter-minado per-iodo n, têm difer-entes
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comportamentos de suas "yield t.oma turat v cur·ves" (ou t.a:·:asint.er"-

nas de retorno)~ como fun~~o do valor de cada cupom e a dist.ribui-

~~o desses no t.empo, a medida que as taxas de juro variam. Quanto

maiores e mais cedo ocorrerem as antecipa~~es de fluxo de caixa

(valor dos cupons), menor será a varia~~o da curva de rendimento de

um determinado investimento. Como consequência, menos sensivel será

à volatilidade das taxas de juro.

A extens~o das Teorias Tradicionais da estrutura temporal das

t.a:.:as de j UI~O, para t.itulos de renda fixa com pagament.o de cupons,

tem uma grande utilidade prática. Considerando que a maioria dos

titulos de renda fixa livres de risco pagam cupons, passa a ser mu-
ito LI ti I a obtE~n~~o das téi.xas"spot", imp l.1.cit.as em cada per .iodo fu·_·

t.uro~ mesmo sem que existam t.itulos de renda fixa puros para os

respectivos periodos.

Os gráficos 2.4 e 2.5, demonstram a situa~~o apresentada com

base nos seguintes parametros:

Curva A - titulas de renda fixa puros

Curva B - tit. de renda fixa com cupom de valor baixo

Curva C - tit. de renda fixa com cupom de valor médio

Curva D - t.it. de renda fixa com cupom de valor alto
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Através das informai~es disponiveis no mercado referentes aos-

preios correntes de cada titulo de renda fixa com cupom, com dife-

rentes prazos de investimento, reunidas às suas caracteristicas ao

valor de resgate, valor e frequéncia dos cupons e prazo de venci-

mento n, é possivel, periodo a per-iodo, apurar as ta:<as "spot" im-

plicitas para o periodo n, observadas no tempo t, representadas por

(Rn•t). Abaixo encontra-se a equaç~o que permite operacionalizar os

cáculos descritos acima. Particularizando a equai~o (2.17) para um

per-iodo tem-se:

PC:::.1..t e x p [-R.1.. t]

::: ou

::: In -[ ---------- }

P.1..t

podemos obter R2.t, pelo mesmo caminho,

como segue:

In -[ ----------------------------}
pC2•t - C2 exp [-R.1..t]

:::;:0



e assim sucessivamente, todas as taxas Rn.t podem ser obtidas.

A consequência mais importante disto, é que a curva de rendi-

mentos para titulas de renda fixa puros, pode ser obtida mesmo

quando n~o existem titulas desta natureza emitidos, para um deter-

minado periodo.
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2.6 EQUILIBRIO DE MERCADO PARA RENDIMENTO DE TITULOS DE RENDA
FIXA,SOB O ENFOQUE DAS TEORIAS TRADICIONAIS DA ESTRUTURA
TEMPORAL DAS TAXAS DE JURO

Considerados os pressupostos gerais sobre os quais foi desen-

volvida a teor-.í a , o equilíbrio de mercado, será fun~~o do tipo de

comportamento dos investidores, conforme sua percep~~o de risco re-

Latí vo ao "descasamen to" de seu hOI~izon te p Ian~?jado de invesitimen-'

to, E'm prazo de vencimento dos titulos de renda fixa

disponiveis no mercado. Decorre deste raciocinio, que o investidor

estará sujeito apenas a dois tipos de risco: Risco de Mercado e

Risco de Reinvestimento.

Quando se trata de investidores completamente aversos ao ris-

co, como pressupbe a teoria da segmentaç~o de mercado, eles n~o as-

sumem, em hipótese alguma, nem o risco de mercado, nem o risco de

reinvestimento. Disto resulta, que a aloca~~o das carteiras dá-se

conforme o horizonte planejado de cada investidor e, o equilíbrio ê

obtido baseado na rela~~o de oferta e procura.

Em se tratando de investidores neutros ao risco, corno pressu-

pbe a teoria das expectativas puras, eles estar~o sujeitos a assu-

mir t.anto o risco de mel~cado corno o risco de n~i.nvest.imento ("rol-'

lover strat.egy"), para realizar o i.nvest.iment.oou est.ratégia de in-

vest.iment.o que maximize seus retornos.



Desta forma, um investidor indiferente ao risco, com um perio-

do de horizonte de investimento, frente a op~~o de adquirir um ti-

tulo de um ou dois periodos de matura~~o, decidirá com base nas se-

guintes compara~~es:

(2.5);

ele manterá seu investimento casado com seu horizonte pla-

neJado, sem necessitar assumir qualquer risco adicional pa-

ra maximizar seu retorno;

(2.5);

ele assumirá o risco de mercado, vendendo o titulo adquirido

no mercado secundário, pois o rendimento oferecido pelo titulo

de um periodo, que é compativel com seu horizonte planejado de

investimento, é menor que a expectativa de rendimento (Exp

[E~]), apurada pela diferen~a do rendimento de um titulo de

dois periodos no tempo t (2R2•t) e, a expectativa de rendimen-

to para um periodo em (t+l), (r~.t+~).

Analisando as op~~es de um investidor com dois periodos de ho-

rizonte de investimento, ante a decis~o de adquirir um titulo com

um ou dois periodos de maturai~o, tem-se:
33



(2.7)

ele manterá o investimento casado com seu horizonte plane-

jado, !sem precisar assumir qualquer risco adicional para

maximizar seu retorno;

o investidor as:;:;umirào risco de f"einvestimento ("i~ollover

strategy"), pois o rendimento oferecido por um titulo de

renda fixa de dois periodos, que é compativel com seu hori-

zonte de investimento~ é menor que a expectativa de retorno

apurada pela média aritmética da soma da taxa

"spot" pera o primeiro periodo (R.1,.t) e a e:,:pectativadE',?

t.axa "spot" pera o per"iodo t+l (Ir'1. t ....1 ) •

Trazendo estas conclusOes para o nivel de demanda agregada,

verificamos que o mercado estará inclinado à compra de um ou dois

pel"'iodosse,

Isto quer dizer que, tanto o investidor com um ou dois hori-

zontes planejados, tomarâo suas decisOes de compra, com base nas
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inequa~Oes acima, que maximizar~o seu retorno.

Este resultado pode ser extrapolado para situa~~es tanto de

titulos como de investidores com multiperiodos, resultando nas se-

guintes conclusOes:

(2.8)

Cada investidor com n periodos de horizonte planejado assu-

mirá o risco de reinvestimento;

(2.8)

ent~o o investidor com n periodos preferirá manter seu in-

vestimento casado,

nhum risco.

maximizando seu retorno, sem correr ne-

Uma vez exposta a quest~o de aloca;~o das carteiras sob a óti-

ca da teoria das expectativas puras, o equilibrio de mercado ocorre

justamente quando:

(2.8)
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Analisando a situa~~o de investidores n~o totalmente aversos

ao risco, os quais poderiamos classificar como tolerantes ao risco,

estes investidores estariam sujeitos a assumir algum tipo de risco,

por conta de um retorno adicional sobre seu rendimento esperado, a

titulo de prêmio. Sob este enfoque, situam-se as teorias da pre-

ferência por liquidez e habitat preferido.

A aloca~~o das carteiras, nesse caso, dá-se em funi~o da e-

xistência de prêmios de risco, que podem deslocar os investidores

de uma estratégia casada de investimentos. Como já vimos no desen-

v o Ivimen to da nas sess~es (2.3) e (2.4), este prêmio pode

ser positivo (atraindo o investidor) ou negativo (que desestimula o

investidor a aplicar nos titulos com excesso de demanda, para um

determinado per··.iodo c:lemé":\tt.lri.~i~O,"empurr-2H1do-o" para a tivo s com ou--

tros periodos de maturai~o, onde a oferta é maior).

A consequência desta situai~o de mercado, é que o equillbrio

somente ocorrerá, quando existir prêmios de risco que estimulem os

investidores a se deslocarem de seus horizontes planejados, equiva-

lentes aos seus habitats preferidos.

A equa~~o que representa a situai~o de equilibrio acima des-

c r- i ta é:

,,-.1.

Rn.t .- l/n (Rl .• t + L (2.14)

36



A aloca~~o de carteira, conforme descrita acima, é representa-

da pelas inequa~~es equivalentes à equa~~o (2.14), acima apresenta-

da.

Um prêmio de risco Lk positivo encoraja um investidor com k

periodos de horizonte

riodos para maturai~o,

(n=k+l), a adquirir um titulo com (k+l) pe-

e assumir o que ele percebe como risco de

mercado. Já um prêmio de risco Lk negativo, cria um incentivo para

o investidor com (k+l) periodos de horizontes, a investir num titu-

lo com k periodos para maturai~o e assumir o que ele percebe como

risco de reinvestimento.
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C A P I T U L O 111

111. EXEMPLO COM DADOS SIMULADOS, DA APLICAÇAO
TRADICIONAIS DA ESTRUTURA TEMPORAL DAS

DAS TEORIAS
TAXAS DE JURO

No intuito de consolidar e mostrar a aplica~~o das Teorias

Tradicionais expostas no capitulo anterior, será apresentado, a se-

guir, um exemplo, com dados simulados. Os dados s~o referentes a

três casos básicos A, B e C, com evolui~O das expectativas das ta-

:-:asde juro fi spot fi, para um periodo f ut.uro.

Cada etapa subsequente aos dados fornecidos é auto-explicati-

va, e segue aplicando cada teoria, na mesma sequência que foram a-

presentadas no capitulo anterior, para a situai~o de equilibrio de

mercado.

A simbologia adotada é a mesma que foi definida na sei~o 2.2

deste trabalho.
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BANCO DE DADOS

Caso A Caso B Caso C

1000.00 1000.00 1000.00

2,50 6.00 13.00

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1 3.000 6.000 12.000 0.500 -2.000

2 3.500 6.000 11.000 0.500 -1.500

3 4.000 6.000 10.000 1.000 -1.000

4 5.000 6.000 9.000 1.000 -0.500

5 6.000 6.000 8.000 1.000 0.000

6 7.000 6.000 7.500 1.500 0.500

7 8.000 6.000 7.000 1.500 1.000

8 9.000 6.000 6.500 1.500 1.500

9 10.000 6.000 6.000 2.000 2.000

10 11.000 6.000 5.500 2.000 2.000

11 13.000 6.000 5.000 2.000 2.000

------------------------------------------------------------------
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3.1 Cálculo das taxas de rendimento Rn.t, para cada investi-

menta com prazo de matura<;~o em "n" periodos, de acordo com a Teo-

ria das Expectativas Puras:

Como o cálculo de Rn.t segue as bases das Teorias das Expecta-

tivas Puras, deve ser utilizada a equa<;~o (2.8), considerando-se o

mercado em equilibrio:

------------------------------------------------------------------
Rn.t(A) Rn.t(C)

n

------------------------------------------------------------------
1 2.500 6.000 13.000

r~ 2.750 6.000 12.500..::.

~5 3.000 6.000 12.000

4 3.25() 6.000 11.500

5 3.600 6.000 11.000

6 4.000 6.000 10.500

7 4.429 6.000 10.071

8 4.875 6.000 9.688

9 5. :::;::33 6.000 9.333

10 5.800 6.000 9.000

11 6.273 6.000 8.682

1.2 6.833 6.000 8.:::::7::i

------------------------------------------------------------------
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n-.1.

r.1..t..•.••.)
••..-1.

3.2 Cálculo das ta:·:asfuturas ("forward rates"), para cada pe-

riodo n futuro, considerando-se as bases da Teoria das Expectativas

Puras:

Se as ta>:as futuras s~o iguais as e:·:pectativasde ta:·:as"spot"

futuras, sob a luz da Teoria das Expectativas Puras, tem-se que:

f •., • t :::: r.1.. t ..•.••.,

onde r1..t..•.••.já foi fornecido no banco de dados do caso.

3.3 Cálculo do valor de mer'cado Pn.t, para cada periodo "n ? ,

considerando as bases da Teoria das Expectativas Puras:
()valor de me rcecío (F'n.t), para c:ada titulo de período "n" (n

::::1, 2, .... , 12), para os casos A, B e C, é obtido como segue:
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n

------------------------------------------------------------------
1 975.310 941.760 878.100

2 946.490 886.920 778.800

3 923.930 835.270 697.680

4 878.100 786.630 631.280

5 835.270 740.820 576.950

6 786.630 697.680 532.290

7 733.450 657.050 494.110

8 677.060 618.780 463.010

9 618.780 582.750 431.710

10 559.900 548.810 406.570

11 501.580 516.850 384.810

1? 440.430 486.750 366.040-------------------------------------------------------------------

3.4 Cálculo das Taxas Futuras ("Forward Rates"), considerando

a presen~a dos prêmios de risco Lk' como admitem as Teorias da Pre-

ferência por Liquidez e do Habitat Preferido:
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As taxas futuras s~o agora obtidas pela seguinte equa~~o=

------------------------------------------------------------------

k

------------------------------------------------------------------
1 3.50 6.50 12.50

~ 4.00 6.50 11 50~ .
3 5.00 7.00 11 .00

4 6.00 7.00 10.00

5 7.00 7.00 9.00

6 8.50 7.50 9.00

7 9.50 7.50 8.50

8 10.50 7.50 8.00

9 12.00 8.00 8.00

10 13.00 8.00 7 50I •

11 15.00 8.00 7.00

------------------------------------------------------------------
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3.5 Cálculo das ta:·:as"spot" (I=i:n•t), para cada periodo n con-

siderando agora, a existência de prêmios de risco lk'

A equa~~o que permite obter Rn.t, considerando os prêmios de

risco LI<. é:

n--.1.

1or.-1

------------------------------------------------------------------
.Rn.t(A) Rn.t(B) Rn.t(C)

n

------------------------------------------------------------------
1 2.500 6.000 13.000

2 3.000 6.250 12.750

3 3. 33~5 6.333 12.333

4 3.750 6.500 12.000

5 4.200 6.600 11.600

6 4.667 6.667 11.167

7 5.214 6.786 10.857

8 5.750 6.875 10.562

9 6.278 6.944 10.278

10 6.850 7.050 10.050

11 7.409 7.136 9.818

1~·' 8.625 7.208 9.583..:..

------------------------------------------------------------------
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3.6 Cálculo do valor' de mer-cado (Pn.t.), par-a cada perí.odo "n"

consider-ando a pr-esen~a de pr-êmios de r-isco, par-a estabelecimento

do seu equilibr-io.

A equai~o par-a apur-ar- Pn.t é a mesma, o que alter-é:\o resultado

s~o os novos valor-es de Rn.t.

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1 975.31 941.76 878.10

2 941.76 882.50 774.92
, 904.84 826.96 690.73'-'

4 860.71 771.05 618.78

5 810.58 718.92 559.90

6 755.78 670.32 511.71

7 694.20 62.1.89 467.67

8 631. 28 576.95 429.56

9 568.36 535.26 396.53

10 504.09 494.11 366.04

11 442.64 456.12 339.60

12 355.23 421.05 316.64

------------------------------------------------------------------
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risco L'k (positivos ou negativos), somente para o caso A, de acordo

com a Teoria do Habitat Preferido:

Caso A

(k = n-l)

k n

-------------------------------------------------------------------
1 2.50 975.31

1 3.00 -2.00 1.00 2 1.75 965.61

~ 3.50 -1.50 2.00 ~ 1,83 946.49~ ~

3 4.00 -1.00 3.00 4 2.13 918.51

4 5.00 -0.50 4.50 5 2.60 878.10

r 6.00 0.00 6.00 6 3.17 826.96~

6 7.00 0.50 7.50 7 3.79 767.21

7 8.00 1.00 9.00 8 4.44 701.17

8 9.00 1.00 10.50 9 5.11 631.28

9 10.00 2.00 12.00 10 5.80 559.90

10 11.00 2.00 13.00 11 6.46 491.64

11 13.00 2.00 15.00 12 7.17 423.16

-------------------------------------------------------------------
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3.8 Curvas de Rendimento comparadas: Teoria das Expectativas

Puras X Teoria da Preferência por Liquidez.

Gráfico (3.1) - caso A

Gráfico (3.2) - caso B

Gráfico (3.3) - caso C

tativas Puras X Teoria da Preferência por Liquidez.

Gráfico (3.4) - caso A

Gráfico (3.5) - caso B

Gráfico (3.6) - caso C

3.10 Gráfico dos Valores de Mercado~ Teoria da Expectativa

Pura X Teoria da Preferência por Liquidez:

Gráfico (3.7) - caso A

Gráfico (3.8) - caso 8

Gráfico (3.9) - caso C

LI·?
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3.11 Gráficos comparativos dos Rn.t, fn.t e Pn.t, obtidos pe-

los conceitos das Teorias das Expectativas Puras, Preferência por

Liquidez e Habitat Preferido, para o Caso A:

Gráfico (3.10)

Gráfico (3.11)

Gráfico (3.12)

3.12 Comparai~o dos preios de mercado dos titulos de renda fi-

xa, com pagamento de cupons no valor de $30,00 por periodo, com 1,

2 e 3 periodos para maturai~o, com titulos de renda fixa, sem paga-

menta de cupons,

mente.

com vencimento em 1, 2 e 3 periodos, respectiva-

Cálculo dos valores de mercado (Pn.t) e da "yield to maturity"

(Rmn.t), comparados com o Caso A (n = 1, 2 e 3).

o valor de mercado dos titulas de renda fixa com pagamento de

cupom, deve corresponder a:
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r-t

pC::n•t. - L
k.,w':1.

pc::
:1.• t. - 30. exp[-0,025] + 1 000 • exp [-0,025J

:::::::::::: ::::::::::::::::: ::::

PC::2•t - 30.exp [-0,025] + 30 . exp [-2.0,03J +

1 000 . exp{-2 .0,03J

=:=:!::::;:::::::!!!".:::

pC3•t - 30.exp [-0,025J + 30 exp [-2 .0,03J +

-r •• [ _'o·.;.U • e:-: p -_-..::. .0,03333J + 1 000 .exp [-3

PC:::;$ •. t;. :::: 9í39 'o 49

::::::::::::::::-.::::::::::-.:::

o valor de Rmn.t pode ser obtido iterativamente, de forma que

5ati5fa~a a equai~o abaixo~



n

pCro•t. :::::~

5<.-.1.

Obse~va-se que, ponde~ando o valo~ inteiro de cada te~mo en e

Vn.t~ conjugados com a ponde~a~~o do núme~o de periodos k e/ou n,

pode-se obte~ uma média a~itmética duplamente ponderada~ dos valo-

res Rn.t, que ~epresenta satisfato~iamente Rmn.t ou, pelo menos, é

um bom parêmet~o para que seja tentada a primeira itera~~o.

Utilizando a metodologia sup~a desc~ita, obtivemos os seguin-

tes valo~es pa~a Rmn.t

n

1 0,025000

0,029928

3 <) ~ 03::::189

Compa~ando com os ~esultados obtidos, temos:

n Rmn.t Rn. t PC:::r •• t F'Cn.t.

1 0,025000 O~O25000 1004,57 1004,57

2 0,029928 0,030000 999,28 999,27

3 o ,0::::;:::.189o , ()33:3;~53 989,49 989,48
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3.13 Cálculo da Rn.t a partir do preço de mercado pCn•t para

um titulo de renda fixa com cupom, considerando as seguintes infor-

V.1.3.1-" .._. .1. 000:100

F-' .l. :::r. • t. ._.. .1.(> O :1 (> (>

A partir da equai~o (2.17), temos:

1::'0':: t. ..- \"..- L
1<. wsr.1.

k,w.l .

.1.

Rn.t =--- In { ------------------------------- }

n r'l-- .1

k-.1.
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n·-.1. n--.1.

k-.1.

.1.:;2

_. ::;() -[ exp [-0,02500J + exp [-2 • (> , O~:;OOO J -l-

e x p [ -<~; • O, O~~;::;;~~;3:1+ e x p [ ·····4 • O, O~:'750 J +

e x p [ --"; ·O 04200J + E':':P [,-6 .O, 04667] -l-- ~ ,
e x p [,-,·7 •O, 0~:.i::~14:1.+. e:-:p I--fJ .0 , 0~j750 J +

8:-:p [ ,-,,9 ·o 06278] + e x p [ ,-,10 .o 068~50]'+'..' , .." ,
E':-:P [ -",1.1 0,07Lf09J+ e x p [--,1.2 O Of:l625J '.

" .. , J

:::;::::;:::::::.::::'-=::=:::-=:;;::::;::::'

I:::nt~o:

1 (1 000,00 + 30,(0)

R.t.::!!'. t .- x In [ -------------------- ]

(1.00,00 + 253,34373)

- 1/13 X In [ 2,91501]

- 0,08230 ou 8,230%

=::::;:::::::::.=.:::=:::::: =:::::::::::::::=::::::



C A P I T U L O IV

IV. CASOS E EXEMPLOS DE
DAS TAXAS DE JUROS

APLICAÇAO DA ESTRUTURA TEMPORAL

Muitas estudos têm sido desenvolvidos para aceitar ou rejeitar

as tear ia~s tradicionais que tentam explicar a estrutura temporal

das taxas de jura. Os principais trabalhas mais recentes, ser~o a-

presentados no próximo capitulo. Contudo, as conceitos básicas de-

senvolvidos sobre o assunto, principalmente no que tange a taxas

fu tur-as impl ic itas n2\S ta:·u:\s!I spot" corr en t€-:~spara di fen:n tes per.i-

odos futur-os, têm sido largamente utilizados em diversas solu~~es

de engenharia ·f inanceira, que bu scarn posi~~€:o:'sdto:'I! hE'd(j(01" e/ou arb i.>

tn;l.gem.

Algumas dessas aplica~~es ser~o analisadas neste cap.itulo,

procurando identificar os conceitos teóricas examinadas na capitula

lI, presentes nas solu~~es financeiras dos casos estudados. Portan-

to, n~o é objetivo deste trabalho, esgotar todos os detalhes técni-

cos e peculiaridades das instrumentos financeiras utilizados, mas

sim, mostrar a aplica~~o das conceitos teóricas da estrutura tempo-

ral das taxas de Juro, na solu~âo de cada casa analisado.
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4.1 "RIDING THE YIELD CURVE - MATURITY DECISION"

Esta é uma das técnicas que os administradores de carteira u-

tilizam bastante, para ampliar seus ganhos, baseados na estrutura

temporal das taxas de juro.

mais frequentemente, com inclina~âo positiva. A técnica de percor-

rer a curva de rendimentos, baseia-se no aproveitamento dos seus

abaixo 'das futuras ta:'(~iS"sspot" ("'forwanj 1'·,2.'\tes"),impl:lcitas nas

taxas de juro correntes, pagas para periodos diferentes.

Exemplificando, podemos analisar a seguinte situa~âo apresen-

tada por Stigum [56]:

Um investidor no mercado americano, que possui recursos dispo-

niveis para aplicá-los por um periodo de três meses, defronta-se

com a op~âo de poder comprar uma T-Bill(3) de três meses - 90 dias,

com desconto equivalente a 7,50% a.a., ou outra de seis meses - 180

dias, com um desconto equivalente a 7,90% a.a., ambas com valor de

face de US$ 1.000.000,00.

l\Iessé:\s,itua<;âo, ele tanto pode optar pela compra de um titulo

(3) "Tr'easur'y Bills:," sâo titulos de dE.'!5ccmtodE: curto prazo ,
emitidos pelo governo americano desde 1929, com praz.o de vencimento
de poucos dias até doze meses (equivalentes as LTN's brasileiras)
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de t~ês meses e fica~ casado com a sua pe~spectiva de tempo de in-

vestimento, como pode p~efe~i~ investi~ num titulo de seis meses,

pa~a ~evendê-Io no final do te~cei~o mês.

Mas o que estimula~ia esse investido~ a assumi~ a segunda al-

te~nativa, é a sua c~en~a em que as taxas de ju~o n~o v~o subi~

mais do que a taxa futu~a (taxa de equilib~io), implicita na ~emu-

ne~a~~o do titulo de 6 meses.

Utilizando-se de ju~os continuos, apu~a-se o seguinte:

que se~ia a taxa futu~a espe~ada pa~a o segundo pe~lodo, a qual ~e-

p~esenta a taxa de equilib~io pa~a assegu~a~ o mesmo ganho liquido,

em qualque~ das op~~es assumidas pelo investido~.

Pa~a a tomada de decis~o, é necessà~io analisa~ os valo~es e

taxas envolvidos em cada op~~o, como desc~itos abaixo:
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!Estr-a'l:. A ! Estratégia B
1 1

- -

T-Bill de ! T-Bill de 180 dias revendida a:!

1_-------------------------------_:- -

90 dias !(8 ~:31. 8. na. ) 1 (7,91.8. na. ) !(7, 5'1:a•a n ) !

--------------------1----------------------------------------------
!Valor- dE? Face 1.000.000 1.000.000 1.OOO.OOO! 1.000.000!

!Desccmto na Cornpr-e 18.750 39.500 :39.500 ! ~~9.500!

!Valor- dE~ Compra 981.2!::."l0 960.500 960.500! 960.500!

!De~5conto na Venda* 20.750 19.750! 18.750!

!VEdor- de VE?r1da 979.250 980.250! vai .2:7.\0!

!Ganho Liquide, 1B.750 18.1'50 19.750! 20.7501

!TN. Efetiva(a.a. )**! 7,751. 7, (":121. 8,23%! 8,761.!

-------------------------------------------------------------------

* V<::llores apurados pela aplica~~o da taxa nominal de remunerai~e

sobre o valor de face da "T--Bills "

Ganho Liquido 90

** Taxa Efetiva = --------------- x 1001.

Valer de Compra 365

Comparando a op~~e de compra de uma T-Bill de 90 dias cem uma

de 180 d i<._-'lS, conforme os cálculos acima, as seguintes conclusôes

sâ"o tirada~:;:
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1. f:3e a ta;.:a!! spot:" que preva 1escel~ para 90 dias, no segundo

igual a do primeiro periodo (7,5%a.a.), o ga-

nho liquido da estratégia B sobre A será de US$ 2.000,00,

equivalentes a uma taxa de remunera~~o efetiva total de

8,76i~ ,:\.a.;

2. Se R1•t+1 for inferior a taxa de equilibrio de 8,30%, a es-

tratégia B continuará sendo mais interessante que a A;
3. Mesmo se R1•t+1 for igual a 8,30% a.a, apesar do ganho li-

quido na compra de uma T-bill de 90 dias será o mesmo que o

da compra e revenda de um T-Bill de 180 dias (US$ 18.750),

o investimento inicial na estratégia B é menor, resultando

em maior rentabilidade efetiva (7,92% a.a).

Na verdade, há de se considerar que a taxa efetiva de equill-

brio entre as duas estratégias seria de 8,46% a.a., utilizando-se

j I-II'"OS compostos.

percepi~o de risco do investidor, as possibilidades de

da r"-Bi 11 de três meses - 90 dias, forem remotas, certamente a es-

tratégia B lhe será mais atraente.

Com este exemplo, fica ci*'?monstradoque o c oric eí.t.o de "Yield

Curve" pode ajudar um investidor a decidir pela sua melhor estraté-

gia, de acordo com o nivel de risco que ele está disposto a correr,

dada sua avalia~~o dos fatores que podem influenciar os momentos da

curva de rendimentos ao longo do tempo
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4.2 "ROLL OVER STRATEGV" VERSUS "BUV ANO HOLO" - UMA SITUAt;AO
HISTORICA DO MERCADO MONETARIO BRASILEIRO

Todo investidor gostaria de obter os maiores ganhos possiveis,

correndo os menores riscos. Infelizmente essa n~o é a lógica do

mercado. Contudo, é importante estar sempre alerta para suas evolu-

~~es e tendências, pois oportunidades de ganhos adicionais com des-

proporcional exposi~~o ao risco ocorrem, mas por pouco tempo. o

mercado sempre tende ao equilibrio, valendo-se da lei da oferta e

da procura para mantê-lo.

Quando i:.~sincertezas a médio e longo prazo aumentam ou as ex-

pectativas de eleva~~o das taxas de juro ficam mais fortes. muitos

investidores tendem a aplicar uma estratégia de investimentos co-

nhf.::-c.idacomo "Hollovevoo

".

Essa estratégia consiste em investir a curto prazo, evitando

assumir posi~~es mais Ion q es , que possarn ampl iar a "s(~\nsa;~o"df.?

risco do investidor, renovando os investimentos a cada periodon

Tomemos o exemplo descrito abaixo, baseado em Letras do Tesou-

ro Nacional - LTN: (4)

Um determinado operador de mercado está administrando uma car-

(4) Furtado [24J, Notas de aula.
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teira de CR$10.000.000,OO. Em 31.05.82, as cota~~es de fechamento

das LTN's, publicadas no Boletim da Andima, eram as seguintes:

5B

86

D(~sc.Compr-a

67,70

66,47

65, 5~5

Desc.Venda

66,90:30

64,17

IGP-DI previsto para o periodo: 12% (90 dias).

Eram momentos de fortes incertezas sobre o futuro. O operador esta-

va pre·fer·:indo optar·· por··umfi:\"F\ollf.:lver·EtratE1gY"!1 para E:~star menos

exposto ao risco de uma alta inflacionária, do que se estivesse

comprado em posi~~es mais longas. Para tomar esta decis~o, ele pre-

cisava analisar a rentabilidade real oferecida para cada caso.

Entâo vejamos o que aconteceria numa estratégia "Buy and

Ho 1d " :

PRAZO (T) sa 86

Pre~o ele Venda(PV) 9.4-42.500 a, 937.794 8.467.050

Pre~o de Cornpre (PC) 9.435.83::::; 8.929.094 8.4:::::4.::,61

Rentab.Nominal* (RN) ti,90% 11,88;{' 18,1.1%

Hen tab. r-iea1** (RR) 1:.>, O~)% 6,28% 6,271.

* No perloelo

** Taxas efetivas reais ao trimestre
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PV - Principal [1-(---------- x )]

.1.00

T

PC - Principal [1-(----------- x ---)]
.100

Pr-inc::.i pa l

RN - (--------- - 1) x 100%

T :I1?lF·/T

PI'-incipal

RR - {[(---------) (.1. + )] - 1})-( 100%

100

Cálculos dos Pre~os e Rentabilidades esperados após 30 dias, a par-

'} • 94~,2• ~':'OO

f56•30 - (---- - 1)x.100% - (--------- - 1) x 100% - .1.1,52%
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Portanto, espera-se que:

1.0,,000.000

PV~6.30 - ---------- 8. <"]66.9!j8

1 . 1. 1. ~,2

8.966.9!58

RNB630.t - (--------- - 1) x 100% - 5,90% (no periodo 30 dias)

B.4b7 .O~50

G" 9bb. 9~.:IEi

_ {[( )90/30 .1.,1:?] _.. 1}

a. 467. O!.":rO (ao tlr'ime~:;tr"e)

10.000.000

RNB6~6.30= (---------- - 1)xl00% - 11,52% (em 56 dias a partir

10.000.000

8.966.958 (no trimestre)



9.442.500

129•30 - (---- - 1)x100% - (--------- - 1) x 100% - 5~65%

f",' •-'V~a FJ. CfT7 • "794

Portanto, pode-se esperar que~

10.000 ..000

PVZ9•30 - ---------- - 9.465.496

9. 46!j.496

RNeB30•t - (--------- - 1) x 100% - 5,90% (no perlodo 30 dias)

B. 9:3"7 .."794

RRBS30•
t

={[( )90/30 :1,12J - 1}xl00% = 6,05%

10.000 ..000

RNB9ZS•30= (---------- - 1)xl00% - 5,65% (em 28 dias a partir
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10.000.000

l!,.1:~~JM ••• .1} N

\
lOOi. - a. t.

9.46::,.946

Com base nos cálculos realizados, detectou-se uma melhor remu-

nera~~o real no periodo de 28 dias ap6s 30 dias (6,53i. ao trimes-

trela Em resumo, apuraram-se as seguintes taxas reais:

Pl:.'?I'"·.i.odoTaxas Trimestrais Efetivas Reais

o xo dias

::::.1. ::,8 dic:i ~5

:::.'1 86 dias

6,05~':

Uma análise desses dados, sugere um periodo de comportamento irre-

gu I",'Irdas taxas de juro, refletido na sua estrutura temporal. Con-

siderando-se, adicionalmente, que o perlodo é de inflai~o elevada e

ascenden t€'~,~;;(o;'?r·ia pnJden te optar- pOI~ uma estra tég ia ele "Ro 11 over".

Isto evitaria a exposi~~o ao risco de um crescimento n~o previsto

da infla~~o que reduziria o juro real dos titulos de prazo de ven-

cimento mais longo.

Aliás, em praticamente toda década de 80 e no inicio dos anos

90, tem sido esta a estratégia de investimentos no mercado 1inan-

ceiro, mais utilizada no Brasil. Isto, em decorrência do descontro-

le do processo inflacionário, que aumentou, consideravelmente, a

incerteza do comportamento futuro das taxas de juro. Entre outras

causas, E;,>st':tpode ser apontado como um dos fortes motivos técnico-

financeiro que justifica o enorme crescimento das opera~~es de cur-

tissimo prazo no pais.
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4.3 COMO A ESTRUTURA TEMPORAL DAS TAXAS DE JURO PODE SER UTI-
LIZADA NA MONTAGEM DE OPERAÇOES DE "SWAPS"

"Swap" de ta:·:a~; de j u ro pode ser- d e f .i ní.d o como um~-:\'opera<:.;ao

que troca/transforma um fluxo de caixa futuro por um outro, com ca-

racterísticas de risco e retorno/custo,que interessam as duas pon-

tes opostas da opera~~o. Normalmente é realizado para compor um

11 hedge" com outros nf.0góc:.i.oss Edou, pa ra assf.?guri::'.ro benef íc io de de--

terminadas situa~Bes de arbitragem, que o mercado financeiro propi-

cia.

NDrmalmentE>, o "swap" é u tili z ado para tr-ocêlr f Iu xo s dE> cai :-:a

dependentes de taxas flutuantes, por outro equivalente pré-fixado,

ou vice-verseI.

'l:a:-:asde juro, sendo avaliado o valor presente de fluxos de

caixa diferentes, conforme a estrutura temporal de taxas de juro

que está sendo prevista.

i~ 0?~5t ru tu I'"a temporal das taxas de juro, é que será a variável

determinante dos valores presentes apurados e, portanto, é quem de-

tel~minar-<~.o cuss t.o de' uma opf!~r-ac;~ode "swap".
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Vejamos o caso /exemplo abaixo (~), referente a avaliaçâo de

"swaps", numa si tuaçâo dE~ arbi tr'agem de ta xas r

Um determinado investidor de um pais que vem pagando juros re-

ais elevados, comprou um titulo de 5 anos de US$ 10.000.000,00, com

pagamentos anuais de 10%. Como escapar do risco de reinvestimento

do fluxo de calxa utilizando-se do mercado internacional que vem

pagando menores taxas?

Pc\gc\mE',:.nto SWé\P Valor PresE.'ntE.~ c/ base nas;

Ano de cupons Rates "Swap T <3. ~.~i;";l. S de

(10%) (1'1erCé\do) Ra t.E~S" Invest.imento(10%)

-------------------------------------------------------
1. 1..000.000 :l ,0%

2 1.000.000 7,51.

3 1.000.000 8, OI..

4 1.000.000 8, ::''i%

5 1.000.000 9,0%~.

934.579 909.091.

865.333 826.446

793.832 751.315

721.574 683.013

649.931. 620.921

3.965.249 3.790.786

Invest.= 10.000.000 - 3.965.249 - 6.034.751

(5) Desenvolvido a partir do caso proposto no De Gardner Work-
book, [62].
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Esta estr~~tégia equivale a comprar' um "Zen.J···-CoupcmBcm d " ele

cinco anos pelo valor de US$ 6.034.751, com um valor de face de US$

10.000.000. A rentabilidaele ela opera~~o sobe ent~o para 10,63% a.a.

Assim temos duas percep~Bes bastante diferentes do valor pre-

sente do fluxo de rendimentos proposto~ o que será fundamental na

presente dos fluxos de caixa).

FC"~2E'ndoo "s\oI/ap"do Flu:·:ode C2li:·:ado investimento pelas taxas

que o mercado internacional está praticando hoje, o investidor eli-

mina o risco de reinvestimento e ainda aumenta seu retorno em 0,63%

ao ano.

Existem ainda muitas aplica~Bes derivativas da estrutura tem-

po ra l das ta:-:asde juro~5 par-a "Swaps". Uma da.s técnicaf5 maí s usuais

é a li E:-:tension SW'::lpS". Consiste em extender por alguns meses uma

"swap", tentando captar algum movimento ascendente de

ta:-:as "spot", ampliando o rendimento da opera~~o em alguns precio-

sos pontos-base. ( <!:> )

(6) Cada ponto-base equivale, por defini~~o, a
US$ 1.000.000,00. Por exemplo~ 1 ponto-base para 90 dias
(0,0001) x (US$ 1.000.000,00) x (90/360) = US$ 25,00.
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4.4 "HEDGING SWAPS" COM CONTRATOS FUTUROS

Como explicado na se~~o anterior, toda a base de cálculo do

c e ír o em

um "swap", dE~p€~nde da "Vie I d Cu rv e " do instrumen to f inan"-

referência. Como as curvas de rendimento alteram-se com o

cu s to de

s;ár:i.obuscar (~st.r"utut"a~:;CIf!1"HE?elÇJE~11qUf,'possam <::ISs;E~gur'ar"a r'entabi-"

lidadel cust.o desejado.

Com esse objet.ivo, pode ser construida uma estrutura ele con-

tratos futuros de taxas, que garanta as posi~Bes assumidas numa 0-

per"a<;ao elE?

ti:,~dotan to

"SWê\P". l\Iaver"clade, (·?~~tE?tipo de "Heclçje", pod€> SEU" mori-:

com Contratos fut.uros como com Contratos a Termo (For-

FFú':i) • Ambos têm vantagens e desvantagens,

técnicas. Contudo, pode-se destacarconforme suas caracteristicas

que 05 contratos Futuros têm a grande vantagem cla liquidez e a des-

van t;i::tgem da mov imen ta(;~o de decorrente do processo de

IImar-ked-..to--mark.et". J <f~. os FRA's, eliminam a desvantagem citada mas

adicionam custos operacionais e limitam as facilidades comerciais

(trading), do contrato. Mas é importante dizer que, ambos s~o exce-

lentE~s instr-um(;?ntos d(;?"hedge", n?duzindo sensivf.~lmentE? o risco elas

muelan~af::';c:lE?~.nc::l.i.na~~o da "V if.~1c:ICUI'-ve" ao J. cmgo do tempo.

Para exemplificar o e;·:posto!1consider-f2 a. sit.u.a<;aDde um !IHed--



gelO com contr-atos 'futur-os:('7)

"Considere o prob Leme de cl'-iar"um "One Year" ZE'ro Coupon

Strip", com quatro contratos futuros trimestrais sucessivos para

11 Eu rocfo 11 ar'''.Assuma os pr-e!;os d€~SSE?S;cem trc":\tos como sendo 93;

92,81; 92,50 e 92, respectivamente. Isto significa, que o operador

do "hedçje" pode' taxas de 7%, 7,19%, 7,5% e 8%, para cada

respectivo periodo. (A taxa de juro efetiva sobre contratos futuros

de "EurodoJ.lar", sâo simplesmente obtidas pela diferen!;a entre 100

e o pre<;o c otado . Ent.âo, 100 - 93 ::::7%) ..li

Disto decorre a seguinte tabela de dados:

Principal::::USS 100 Mi.

Montante Numero Principal +

Para "Heclge" Jun:l de dias Juros

--------------------------------------------------------------
1 100,00 7,00% 91 101,77

:':~ 101,77 7,19% 91 103.62

~.::; 1(>3 ..62 7,50% 91 105,5El

4- 105,58 8,001., 91 107,73

--------------------------------------------------------------

(7) Font.e: Dc Gardner Workbook, [62J.
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Taxa Nr.dias

Juros - Principal - x -------
100 360

Conhecido o montante que precisa ser IIHedgiadoll
, é nécessário cal-

cular o número de contratos futuros para montar a opera;_o. Este

cálculo é feito com referências a quantos pontos-base devem ser co-

bertos por cada periodo, através da segyinte f6rmula:

Montante x (0,0001 x nr.dias/360)

Nr.de Contratos Futuros = ---------------------------------
25

Da aplica~âo desta f6rmula decorre:

Trimestre Nr.de Contr.Futuros

1 101

2 103

105

4 108

Mais uma vez, fica evidenciada a importância da estrutura tem-

poraI das taxas de juro, no desenvolvimento de produtos do mercado

financeiro.
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4.5 "HEDGING" SOBRE A ESTRUTURA TEMPORAL DAS TAXAS DE JURO COM
"FORWARD RATE AGREEMENT - FRA"

()~::;con t r-at.o s <3,

mente, sobre qualquer ativo ou passivo. Nada mais s~o do que um

compromisso entre duas partes, até determinada data, por determina-

do valor, previamente acordado, para acertar a diferen~a entre o va-

lor- c on t.r-atacío e o valor" "spot", no sel...lvencimf=.-nto. Não ht:\ custos ini-

c í aí.s, n~o h~\ fluxos de caixa intermediários, nem dias fixos para

sua celebra~ão, portanto, um instrumento bastante flexivel.

Contratos a termo sobre taxas de juro, obrigatoriamente preci-

s;am e:onsider'ar" a tend&:~ncia de E)volu<;ão da "Yield Curve" para o pe-"

riodo contratado, pois os ganhos ou perdas dependerão do seu com-

por"tamen to rea 1 • Isto significa dizer, que quanto mais precisa for

das dee:orrentes das flutua<;ôes das taxas de juro ao longo do tempo.

o caso '!:I se(]uir-(!3>,consi!5tf:?em manter- um "hedg(;:~"pa ra ,;3, l...IBOR

e:otada trimestralmente, daqu í, a quatro meses (4v7). Imagine que o

custo financeiro corrente para os periodos referidos seja:

(8) Fonte: De: Gardner Workbook, [63J.
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LIBUR

4 meS;t2~:;("1'"4. ) B!. 9~.i!~ (R",.• .t: )

'7 mi:-'2sesCf, ) f:3, :=::10% ( F~·7• t: )

Considerando que um banqueiro pode emprestar um recurso capta-

do a 8,50% por 7 meses, a 8,95% nos primeiros 4 meses (desconside-

r·anc:lo·"·=;€~ " ~:;pr"t::!<':lcl~;II

que precisaria ser contratada para prevalecer

a partir do quarto mês, para que n~o houvesse perdas?

T4. T, ··'"1'"4

[ 1+ (R,.t ----)] - [1+(R4•t ---)] x [1+(r3.t+4 ------)]

::::;6()

F"::!r. ti t.·.•··4 --

R.q..t N T4

(T, -T4) [1+ (---------)]

~:;.óO

c:onsidf:?rando T4 - 110 d 1.<;;1.5 ~ f2

T·,. •.... 210 d i'::\~5 t; f:? m ._.~:;r.i' o,

7"/



Esta é a taxa mlnima que deve ser nogociada num contrato a

ter"mo, pa ra o periodo estudado, que garante o equilibrio da opera-

Um.:~outra se houvesse tomador no mercado, poderia ser

r€·?a1i z edo um "S\'\Iapf.l <::)(::)1'-", com basf.?nessa 1.:a)-:a,se o bariqu eí 1"0 de-

sej asse c or-I'''E:! Ir' um ríac o um pouco maí.o r , implicito no custo do



4.6 AVALIAÇ~O DE DEBENTURES A PARTIR DA ESTRUTURA
TEMPORAL DAS TAXAS DE JURO

Nesta se;~o, será analisado um caso(9) de uma empresa que tem

duas emiss~es de debêntures; uma do tipo cupom fixo e outra do tipo

cupom com taxa flutuante. Os dados referentes a essas duas emis-

s~es, em 23.12.1985, s~o as seguintes:

Deb@nture A Debênture B

(cupom fixo) (Taxa Flutuante)

-Vencimento 1990 1987

-Prazo 10 a. 8 a.

-Data de Emiss~o 12.06.80 27.09.79

-Pre~o de Emiss~o 100 100

-Op~~o de Resgate

antecipado a partir de 15.06.86 01.10.84

-Pelo pre~o de 101,50 100

-Cupom Atual 10% s. 16,75%a.a.(semestral)

-Forma de Atualizai~o A cada 6 meses, pela

do cupom Fixo varia~~o das t-Bill de

6 meses, mais 3/4.

-Pre~o de Mercado Atual 73 3/8 97

-Faixa de Varia~~o de

Pre~o desde a Emiss~o 100 - 72 102 - 93

(9) Furtado [24]. Notas de aula.
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1. Debênt.ure A~

La) Cálculo do Pre<;o e da "YTl"l"em 2::::;.12.85..

O pre~o desses t.itulos de débit.o t.em que ser apurado a part.ir

da sua cota<;~o no mercado ("cota~~o carecel")!, mais o n;mdimento

proporcional ao periodo decorrido ent.re o últ.imo pagamento de cupom

. e o p r ó x i.mo ,

Próximo pagament.o de cupom

~ltimo pagamento de cupom

Dias decorridos entre o último

pagamento de cupom e 23.12.85

Dias decorridos entre os dois

pagamentos de cupom

12.06.1986;

12.12.198~5;

11 dias;

182 dias;

Portanto têm-se:

10 11

Rendimento de 11 dias = 100 x = o , 3(>

2 182

Pre~o Total - 73 3/8 + 0~30 - 73~675 por 100 de valor de face.

VTM (de 23.12.85 a 12.06.1990) = 18,995% a.a.

Esta taxa equivale a taxa interna de retorno obtida com base

na equa~~o (2.18).
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l ..b) Cálculc. da "Yiel--to-"'Cc:\ll"em 2:::;:.12.95

Pre~o da Debênture em 23.12.85

Próximo Rendimento em 12.06.86

-- 7::::',675

.- 5,00 (cupom)

Pr-e~Cl pe ra F~esç~at.eAnt.ecipado em .1~j.06..86 :::::10.1,5 ("Call")

Reinvestindo o cupom de 12.06.86 até .15.06.86, por 6% a.a ..,

resulta:

5,00 (1,06)3/36~ - s,C)()2

o desembolso to ta I numa "C.a11", f icará em 106,502, C) qL\(~sig-"

n ifí.ca uma taxa de juro de 44,56% a.s .." Portanto, a chance de rea-

I i :<.~a<;.~() cle uma !lCall", é mu í t.o ba i xa , pois SOmE?rlte serb v an te i o so

para o emitente da debênture resgatá-la, se houver uma significati-

va queda nos juros, que aproxime o seu valor de mercado a .101,50.

Considerando que desde a emiss~o, est.e valor n~o ultrapassou a bar-

100, as pos s abi Iidades de real iza~~o da fICa11" si:(omin i--

mas.

l.c) Cálculo da expect.ativa da taxa de juros de mercado para

após .15.06.86, quando a empresa emitiu a debênture A e fixou o pre-

~o de resgate antecipado em 10.1,50, para aquela data.

Utilizando-se da equa~i:(o (2.18), e considerando os par~metros

abai:.:o, apura-~;f.~ a ta:':,:i\interna df.? r-eto!'''no,equivalente a "YTM" de

9,54% a.a., para o periodo.
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Valor- Atual (Pn.t.) em .15.06.86 = .10.1,50

Valor- de Face (V,••t.) em .12.06.90 - 100!IOO

Cupom de 101. a.a. pago semes t. r- a Imen te =: !"\ + 5..

Em fun~~o da complexidade do cálculo iter-ativo par-a se achar- a

"YTM", além do ajuste necessár-io pera os tr-ês dias dE!cor-r'idosentr-e

12.06.86 e .15.06.86, r-ecomenda-se o uso de uma calculador-a finan-

ceir-a. No caso de uma HP-12C, têm-se a seguinte sequência de te-

elas:

[fJ 2

['f] fin

10 PMT

.101,50 PV

15.06 1986 Enter-

.12.06 1986 [fJ YTM

Visor- - 9,54 => YTM - 9,541. a.a.

A "YTM" r-epr-esenta a ta:,:ade jur-os anua I esper-ada par-a o per-i -,-

odo analisado. Cer-tamente contém as expectativas de jur-o r-eal, in-

fla~~o e o pr-êmio de r-isco.

2. Debêntul"e B

2.a) Cálculo do seu valor- em 23.12.85 e

B2



Cota<;gco"Car'eca" em 2:::::.12.8::.:: 97

Dias decorridos entre 27.0~.85 e 23.12.85 ::87 dias

Dias decorridos entre 27.09.85 e 27.03.86 - 181 dias

16,75

Pre<;o - 97,00 + -----

87
_. .1()1!1 ()3

2 181

Isto significa que em 23.12.85 a debênture B deveria estar va-

l!:?ndo101,3.

2.b) Cálculo da cota<;gcoem 27.03.86, na data de pagamento do

próximo cupom e o seu retorno real, considerando uma infla<;gcode

1,11. ao mês.

Considerando que a debênture B paga cupom flutuante, sua cota-

<;gcotende a se recompor ao par, a cada vez que seu cupom é ajustado

ao nível de taxas exigidas pelo mercado, neste caso, a cada 6 me-

ses. Assim têm-se:

Cota<;gcoem 23.12.85 - 101,0256

Cota<;gcoem 27.03.86 - 100

Cupom em 27.03.86 == 16,75
1.08,375

Retorno Nominal ==( 1) x 100% - 7,271.

101,0256
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1~072'7

Retorno Real - {[------------ J36~/94 - 1} x 100% 1.4!,9BI.

( .1, 01.1 ) 94/ ::!!!<:>

A tendéncia de recomposi~âo das debêntures com pagamento de

cu porn .'1'], u b.Ii.::1.n t~:?, permite seu ajuste a cada período ao nível de ta-

xas de juro praticadas no mercado. Disto decorre um efeito amorte-

cedor, tanto de perdas como de ganhos quando muda o nivel das taxas

um titulo do tipo "·fi:·:edcou pon !' , f:~st.~

mais exposto a volatilidade das taxas de juro. Portanto, mantendo a

lógica do mecado financeiro: onde há maior risco, há o maior poten-

cial de ganho ou perda.



C A P I T U L O V

V. REVISAO DA LITERATURA RECENTE SOBRE A ESTRUTURA TEMPORAL DAS
TAXAS DE JURO

o desenvolvimento dos trabalhos empíricos sobre a estrutura

temporal das taxas de juros, têm encontrado uma séria dificuldade

na defini~~o de um modelo econOmico, ou evidências independentes,

que demonstrem as reais expectativas do mercado sobre as taxas de

j u ro futur(::i~;u Consequentemente, os; primeiros esfor~os da grande

maioria dos estudos voltados a investiga~~o da aplicai~o da Teoria

tem sido a busca de um sistema ou mecanismo,

que consiga reproduzir ou apurar as expectativas dos participantes

do mercado, sobre o comportamento futuro das taxas de juro. Na ver-

dade, o compor-ti;..mentopa~5sado da "YiE':!ldCUI~ve", tem s5..do o ponto de

partida para as análises da sua pr6pria forma no futuro, apesar da

considera~~o de outros fatores ambientais, que também influenciam

as previs~es dos participantes do mercado.

Disto decorreu o fato que, muitos trabalhos testaram conjunta-

mente duas teorias: a Teoria da Forma~~o das Expectativas e a Teo-

ria da Estrutura a Termo das Taxas de Juro. A partir da verifica~~o

df2s~:;f2pon to, passa a ser importante considerar que as dificuldades

satisfatoriamente, o comportam€~nb::·)da "Yield CUlr'Ve",

podem ser uma consequência da pr6pria dificuldade de especificar,

adequadamente, o mecanismo de forma~~o das expectativas sobre o fu-

t.u r o ,



De qualquer ,forma, a comunidade cientifica têm proposto diver-

sa~5 so 1uc;besi para o problema, algumas extremamente complexas e/ou

cr1atlvas, mas que viabilizaram a coleta e estudo de um grande ban-

co de dados e evidências, capaz de prover argumentos para algumas

conclusbes importantes.

tr-aba1hos incluiram mecanismos de aprendizado

1962); desacelerac;~o distribuída sobre taxas

passadas (Modigliani e Sutch, 1966) ou sobre inflac;~o (Modigliani e

Shilh?r-, 19T3; F·,,).m<:.~,!,lcI7!::»; uso dE? dedoss "f2:-: post;' ~50br-e o pl~es.;su··-·

pCl~:;t.o qu e <::"( e f'i. c ifi"ncic( f::~ tO, ac .í.on ê" 1i clac:lE~do mel"'caelo r"equE.'r"emque ,.f?:-:

pos t ' <':tconteciment.o~:;n~o d í.f í.rern , sistem.::\ticamente!, dE~ obsli:?rva.~be!5

11 e:.:a.nte 11 (I:~o11 .1970, .197.1;F,,,'Hna,1.984'21 E? 1984b); (-2 1c~vantarnf.'?nto de

dados com suposta capacidade de refletir as reais expectativas dos

partcipantes do mercado (Kane e Malkiel, 1967; Malkiel e Kane,

1968; kane, 1983~ Froot, 1989).

Enquanto buscavam uma forma de representar um modelo que de-

in'fluénciõ:l d.as f:?:-:pec::t<::\tlva~;;l50br"E.' c;( 'forme\da "Yield

Curve", esses estudos apontaram para algumas conclusbes. De uma ma-

rejeitaram a Teoria ou Hipótese das Expectativas Pu-

ras, principalmente em func;~o da constata~~o da existência de um

v i(!?S; par"ê~cima!, r',a"Yif!!.'ldCur"vE"', .ind í.caruf o qUf? f?;·:i.steurn pr"émio de

risco. Con t.ucío , contrariamente ao que a Teoria da Preferência por

Liquidez sugere, a estrutura temporal dos prêmios, n~o é uma fun~~o

monótona do tempo. Muito pelo contrário, diversos testes empiricos

constataram que os prêmios variam ao longo da curva de rendimentos

(tempo), bem como, chegam a indicar um padr~o sazonal para as taxas

futuras calculadas a partir do final dos periodos de curto-prazo.
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A"C••0 pe~::;qu i s-:;as a estrutura temporal, realizadas nos anos

80, reconheceram que muitos outros fatores influenciam a forma 1i-

na l da II 'I i (7.:' 1d Curve ". C.::onsiderancloE"s~;asi tua.:;~o, o a~:;sunto passou

partir de sistemas ambientais de equilibrio geral

intertemporal. Cox et aI. (1981,1985), construiram um modelo que

considerava praticamente todos os elementos dos ensaios/testes an-

uma forma totalmente consistente com o comportamento

de maximiza.:;~o da riqueza e com as expectativas racionais.

No modelo desenvolvido por Cox et aI. (1981, 1985), s~o consi-

deradas mudan.:;as em diversas variáveis ex6genas, como antecipa~~o

ao risco, alternativas de investimento,

preferência sobre o tempo ou perlodo de consumo, que influenciam na

decis~o dos investidores, de onde alocar seus recursos. Esse modelo

é um dos mé:\ i ~:;ricos trabalhos empiricos disponiveis, conseguindo

e~·:pl.i.carmf?lhor (mas n~o completamente), tanto o mecanismo de for-

ma~~o das expectativas, e como diversos fatores econOmicos observá-

ve.i.s, influenciam à precifica~~o de titulos.

do trabalho desenvolvido por Cox et

aI. (1981), está embasada em conceitos de curva de utilidade, arbi-

técnicas de cálculos estocástico, integral, diferencial e

econométrico. Apesar um desenvovimento altamente

complexo, algumas simplifica~Des permitiram a deriva;~o de um mode-

lo com um único fator, que representa o estado das variáveis am-

caso, pre~o de um titulo depende apenas de uma

Além da formula;~o de um modelo de equlibrio geral intertempo-



ral para explicar a forma~~o das expectativas e o comportamento da

estrutura temporal taxas de Juro, em Cox et aI. (1985), duas

outras importantes contribui~bes foram apresentadas: 1. Demonstra a

incosisténcia no equilíbrio de mercado proposto pela teoria das ex-

pectativas puras, com a ausência de prémio de risco, em fun~~o da

neutralidade dos investidores; 2. Apresenta uma interpreta~~o dife-

rente sobre a defini~~o de habitat preferido, desenvolvida por Mo-

digliani p Sutch ( 1966, .196"7), s:;I.,l.gel~indo que t?St(~~é uma fun~~~o do

n.ivel de aver·s~o ao r íac o do ss invE:~st.idDlr·E~S,que tent.::\mDp€'!!r·.:~r··€:?nl

do horizonte preferido ou planejado, para transformar o investimen-

to f.:~iIi c cm ssumo,

apresentou um trabalho questionando alguns

procedimentos e conclusbes de Cox et aI. (198.1, 1985). Trabalhou

sobre um modelo de equilibrio geral com as mesmas bases, exceto pe-

la vari~ncia das fontes ele incerteza, que foram assumidas constan-

tE?'::;u CarnpbE?11 ( 1986) !I admite que considerando-se taxas de juros

r·c:\ndOmicê\s!,".:\teoria das expectativas puras n~o é consistente. Mas

argumenta, que essa teoria pode ser extendida para modelos que ad-

presen~a de riscos constantes ao longo do tempo, e depen-

dentes do prazo de matura~~o do papel. Entre outras contribui~bes,

Campb€;?ll (1986), ainda propbe um modelo de aproxima~~o linear para

análise ela estrutura temporal das taxas de juros, onde desaparecem

as diferen~as nos prêmios de risco para titulos de diferentes ven-

cimentos. Segundo seus pr6prios testes empiricos do modelo propos-

to, ele tem uma boa acuracidade, somente para periodos de baixa vo-

., ". 1 . j j d t..aCl ..1cace _as axas de juro e para titulos com prazo de vencimento

n~o muito longos.
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Outros trabalhos recentes(~O), trataram limita~bes sobre o mo-

delo proposto por Cox et aI. (1981, 1985) e apresentaram evolu~bes

a partir dele. Os principais pontos levantados, referem-se:

1. a capacidade do seu modelo simplificado, com uma única va-

riável de estado, conseguir refletir as mudanças na estrutura tem-

poral das taxas de juro;

2. que as curvas de rendimento resultantes do modelo proposto,

economia completamente observável, contrariando a realidade.

A multiplicidade de alternativas levantadas, sem que alguma

proposiçào satisfaça inteiramente, sugere que o equilibrio din~mico

das variáveis de mercado que determinam as expectativas e a estru-

tun."\tf:?mpora1 taxas de juro, é mais complexo que a capacidade

de todo instrumental teórico disponivel de representá-lo.

Shi 1.ler (.F;»"<:;», Shillf:~I~E~·t i::\1. (.198~::), ~3hiller (.1990) €:-~ Camp-

bE'11 E' ~3h.i.l ler" (1991), desenvolveram estudos teoricos que demons-

travam, que as hipóteses das expectativas implicam que as taxas de

"coupon-bond" de sào equivalentes a média ponderada

exponencialmente declinante, das futuras taxas de curto prazo. Esse

desenvolvimento, nào só oferece uma explica~ào sobre o que determi-

1'i,3. a .i..nclin",'tçàoda "YiE·ld Cu rve ? , mas se a~.;;sumidoque as e~<pectati"'"

vas sào uma boa previsào das taxas futuras, significa que a incli-

naçào da curva de rendimentos, contem informaibes sobre os movimen-

(10) Bliss e Ronn (1989); Feldman (1989); Longstaff (1989).
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taxas de juro. Contudo~ se acelta a hipótese da

presen~a de prêmios de risco n~o constantes ao longo do tempo, con-

forme prevê a Teoria do Habitat Preferido (Modigliani e Shiller,

de maior prazo de vencimento tornam-se obscuras. Até onde pode-se

atribuir uma indica~~o de variai~o do nível das taxas de juro futu-

ras a uma mudan~a real no nivel de rendimento esperado, ou a futu-

in 'f J. ac i.oniÉ\ri,eIS;, ou ainda, a variaç~o nos prêmios de

r-j"sco'?

Evidências empiricas em vários estudos, têm mostrado que a

ro fu t.ura~;, de curt.o-prazo. Mesmo ut.ilizando formulai~es diferen-

tes, alguns estudos com base em regress~o(11), conseguiram demons-

trar uma correlai~o positiva, tanto para as variaibes do prêmio de

ponderadas realmente ocorridas nas taxas futuras de

curto-prazo. Este poder de previs~o das taxas futuras é maior para

periodos de dois ou três meses, decaindo significativamente para

periodos de até doze meses, voltando a ter uma correlaç~o posltlva,

estatisticamente significante, para periodos maiores. Segundo Fama

(1984 a), alguns estudos anteriores falharam em reconhecer a capa-

previs~o das taxas futuras, porque examinaram intervalos

de previs~o muito longos (nunca inferiores a três meses). Ainda se-

gu.ndo FE\ma ( 19~34 a), em periodos anteriores a 1974, os testes de

regress~o com os titu.los do tesouro americano, chegaram em alguns

(11) Campbell e Shiller (1987, 1991); ~ama (1984 a, b); Fama e
Bli~5s (1987); BaC:"':,l...t~':;E~t aL, (.1.989).
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capacidade de previs~o da~ futuras taxas

Fama e BIiss (1987), com base em estudos de regress~o linear,

prêmios de risco variam com o tempo, podendo ser

negat.ivo~:;p posit.ivos, sendo que prêmios negativos estavam forte-

mente associados c:orn períodos de recess~o econOmica e vice-versa.

Argumentaram que muitos estudos anteriores, sobre o cont.eúdo in for-

mac Lon a l das ta:-:as de j Ltr"Q~5 para periodos mais longos falharam,

po r qu e '::5e basearam em U.S. T-Bills, com periodo de matura~~o infe-

rior a um ano. Detectaram também, o baixo poder de previs~o das ta-

;·:asfutul~~3.S para periodos muito pequenos, mas demonstraram que as

taxas futuras ampliam seu poder de previs~o com a extens~o do hori-

Segundo Fama e 81iss (1987), isto acont.ece em fun-

tf:?nd~)ncic:\ de revers~o pela média, dos ret.ornos dos t.itulos

de r-enda f í.x a ,

Uma outra implica~~o das hipóteses das expectativas, que quan-

to mai~":; de retorno, maior deve ser o

crescimento esperado nas taxas de juro de longo-prazo para os pró-

;.:i mos pe r-l o dos , tem se mostrado consistente empiric:amente. E-

kiw e (19!34)

Shiller, Campbell e Shoenholtz (1983), Man-

e Campbell e Shiller (1987 e 1991), apontam

vidéncias levantadas em

presen~a de prêmios de risco variáveis, que tornam incosis-

tente a formula~~o proposta pela teoria das expectativas puras e da

preferência por liquidez.

t!:?Studos ~'..;upra dE)~::;Cr"it.os , C) "5 PI"f:?c\eI" dE~ t-·t!:?tol~nCl
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das mudan~as nas taxas de curto-prazo, principalmente para per iodos

mais distantes. Contudo, nào têm capacidade de indicar altera~~es

nas taxas de juros para longo-prazo, mesmo para períodos pr6ximos.

Esta limita~~o contraria o que postula a teoria das expectativas.

Um estudo recente, apresentado por Christina I.Ray [50J, uti-

lizou uma série histórica de previsóes de taxas de juro a partir do

valor de T-Bill de três e seis meses, com dados correspondentes ao

período de 06/01/79 a 03/03/89.

~:3L\i3_ conclusào f o i. qUE' a":-t..:t:-:as"S5pOt." qu e pr-f:?v2(1€~cer-amem cad'::l

periodo, em média, f icar--am desv ii::ld,Õ!sem +80 pont.os---tlaseda ss "for----

demonstrando uma forte tendência de superestimai~o da

"YiE'dd Cuy-ve".

Outros trabalhos empiricos investigaram as informaiôes conti-

das na curva de rendimentos, sobre a infla~~o futura. O clàssico

estudo de Fama (1975), sobre a capacidade de previs~o das t.axas de

infla~~o futura, sugere que o seu movimento reflete

primariamente, as flutua~ôes da inflaiào esperada, deixando para um

segundo plano, as mudan~as nas taxas de juros reais. Outros traba-

lhos subsequentesc12> , sobre os periodos ap6s a Segunda Guerra nos

E~:;tadC)sUní.do s (exceto para o periodo de mudan~as de procedimento

do r:-ED, entre outubro de 1979 e outubro de 1982), também apontaram

para esta conclusâo.

Como já havia sido sugerido em estudos anteriores que a curva

(12) Veja, por exemplo,
(1981); Fama e Gibbons (1982); e

Nelson p Schwert
Huizinga e Mishkin

(1977); I"I.i.shk.i.n
(1986) .
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de rendimentos contém informai~es sobre as taxas futuras de curto-

prazo e sobre prêmios de risco, pode-se extender estas informai~es

para a indica~~o de qual ser~o os movimentos futuros da inflai~o. E

importante destacar, que conter informa~~es ou indicai~o sobre o

futuro, n~o significa dizer que se possui um instrumento de previ-

s~o acurado o suficiente, para estimá-lo.

Fama (1990) e Miskin (1990 a, b), avaliaram a habilidade do

"~;pr-ead"de r-etorno em prever- mudan~as futura!õino n í ve I da infla-···

i~o. Eles corrcLuí.r-ern que a "Yí.eLd Cur-vE,II,praticament.e n~c.ib?m ca-

pacidade de prever a infla~~o para curto-prazo. Contudo, para pe-

riodos superiores a um ano, demonstrou ser um razoável indicativo

do comportamento da infla~~o futura, de forma que curvas de rendi-

ment.o com inclina~~o negativa, indicam periodos de baixa inflai~o

futura e vice-versa.



C A P I T U L O V I

VI. CONCLUSOES

A est~utu~a a tempo~al das taxas de ju~o, é ~ep~esentada g~a-

'ficam€:~ntepEda "Yí.eLd CUr-VEo?",qUE? ~esulta do r-endimento sobl~€= t.Lt.u+

ID~:;de ~enda f'i xa ("Vield to 1'1atur-°:i.ty- VTM") ~ plotado com difel~en-

t:E~Sta:-:as de jur-°cl par-°c:\d í t e ren t.es pE::·~.1.0elCl!::;df:~vencimento ("Matu·o.

~ity"), mas com o mesmo ~isco, liquidez, custos fiscais e t~ansa-

cionais. Tipicamente, as cu~vas de ~endimento têminclina~~o posi-

tiva, o que significa dizer que~ em média, as taxas de juro ele lon-

go p~azo s~o maio~es do que as de cu~to p~azo. Mas em alguns momen-

tos, a cu~va de ~endimento pode esta~ constante ou inclinada pa~a

baixo, dependendo do momento econOmico c:o~~ente.

A melho~ explica~~o ofe~ecida pa~a a inclina~~o no~malmente

positiva da "Y í e Ld CU~VE:\", é que a falta de cf."'?r-°tez<3o(-!:) a e:-:is;tência

de €'2;-:pecto')otiva~5falhas sob~e o futu~o, leva os investidD~es a p~e-

feri~em pe~manece~ no cu~to prazo. Disto deco~~e o aumento da de-

~edu~~o do ~eto~no ~elativo dos t.1.tulos com vencimento

cu~to, além da ge~a~~o de p~êmios positivos para desloca~ 05 inves-

tido~es pa~a titulos de mais longa matu~a~~o (Teo~ia do Habitat

P~efe~ido, a luz das sugestbes apontadas po~ Cox et aI. (1981)).

t~abalhos ~ec:entes, além de te~em sido encon-
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tradas contribui~Ôes significativas que aprofundam o conhecimento

sobn::> o temé\, ficou evidenciada a rejei~~o das teorias tradicio-

nais, pelo menos na forma de suas respectivas concep~Ôes originais.

Muitos estudos empiricos realizados foram contestados, ou na

forma de seu desenvolvimento, ou na interpreta~~o dos dados, mas

alguns pontos de convergência sobre o atual estado do conhecimento

sobre o assunto, podem ser apontados:

-A Teoria das Expectativas Puras e a Teoria da Preferência por

Liquidez, vêm sendo sistematicamente rejeitadas, total ou parcial-

mente, pela maioria dos testes emplricos e desenvolvimentos te6ri-

COS I~eaIizados;

-A Teoria da Segmenta~~o de Mercado, n~o têm sido testada pela

sua pouca consistência conceitual, enquanto que, a Teoria do Habi-

t.at;Py"eferido, têm encontrado boa fundamenta~~o empirica. A nova

defini~~o de Habitat Preferido, proposta por Cox et aI. (1981), co-

mo fun~~o da percep~~o de risco dos investidores que racionalmente

!:~~oaverso!:; a E~le, e t.('=.'nt<:HTloperar' F.!m"hedge" para evitar as flu--

tua~ôes das taxas de juro ao longo do tempo, dá uma boa explica~~o

"e:-:ante", da estr'ut.ura tf.-?mpoy-al;;

-Devido ao alto nivel de vari~ncia das taxas de juro, o com-

portamen to da "Yie Id Curve" aprest?n ta padY"Ôes val~iados:. num pr-oc e a+

so din~mico int.ertemporal. Mesmo com essa alta volatilidade ao lon-

go do tempo, que sugere um comportamento randOmico para as taxas de



jur-o, o f or-ma t.c da "Y íe ld Curve" tende 21. ser es:;távE~lpa ra invf.'~sti-

mentos com prazo de matura~~o mais longo, seguindo um processo de

revers~o pela média;

-05 modelos de formai~o das expectativas que melhor explicam o

comportamento da estrutura temporal das taxas de juro, estào 1unda-

mentados em expectativas racionais, estruturas de equilibrio inter-

temporal din~mico, obtidos a luz da teoria de arbitragem, técnicas

de cálculo estocástico e em diversas variáveis de estado, capazes

de representar o ambiente econÓmicoC13>. Contudo, vários autores

sugerem, que nenhum modelo até ent~o proposto, é capaz de acomodar

o processo dinamico de comportamento das taxas de juro, nem mesmo

explicá-lo integralmente;

-Uma outra grande dificuldade para explicar esse comportamen-

to, é a dificuldade de distini~o dos componentes básicos das taxas

de j UY"O (inflai~o, juro real e prêmio de risco), além da complexi-

dade de se prever ou estimar variáveis inobserváveis que concorram

na determinai~o das expectativas sobre sua estrutura temporal;

-As taxas futuras, ou mesmo o excesso de retorno sobre deter-

minados periodos de investimento, conseguem explicar ou prever, a-

penas parcialmente, as mudanias na inflaiào, prêmios de risco e nas

futuras ta:·:as"spot" para um periodo. P,lguns es;'l:uclos,c ori tudo , c on- ..

(13) 'Vide
(lO:?B9);; Feldm'::In

Co x , Inger'soll E? F~os~:;(1.'if31,
(1989); Longstaff (1.989).
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cluiram que essa capacidade de previs~o aumenta com a ampliai~o do

horizonfe analisado, como consequência do processo de reversào pela

média.

A maior contribuii~O efetiva dos estudos para entender e co-

nhecer a estrutura a termo das taxas de juro, foi o desenvolvimento

de conceitos e instrumental técnico, que permitiu a explorai~o de

solu~~es de engenharia "f .í nanc e í. ra ~I apr"CIVf.õ'i.tando técn icas de "hed-"

"sItJap", cori tr-c,,"tos fu t.ur-os e a t.E.~I""""mO,pe ra recíu zir

riscos ou aproveitar oportunidades decorrentes da sua volat.ilidade

ao longo do tempo. (Capitulo IV)

o assunt.o taxas de juro transcende sua import.~ncia, além das

fronteiras da análise de retornos sobre investimentos. Muitos seg-

mentos da economia financeira, s~o diretamente influenciados pelo

valor da s taxas de juro, determinadas pelo equilibrio do mercado.

Para citar exemplos, podemos ressaltar a import~ncia das taxas de

juro nas decisDes de estrutura de capital das empresas, na avalia-

~~o de ativos (plr Ln c i pa I men te pelo método de fluxo de caixa), na

determina~~o das politicas monetária e fiscal dos paises, entre ou-

tro s segmen tos.

Como consequência da forte demanda da sociedade para que este

assunto seja melhor explicado e instrumentalizado, muitos estudos

empiricos e teóricos dever~o ainda se suceder, até que se alcance

um estágio mais avan~ado, na consolidai~o do conhecimento sobre a

ESTRUTURA TEMPORAL DAS TAXAS DE JURO.
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