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Futuros de Juros 

Um contrato futuro de juros é um contrato futuro sobre um 
ativo cujo preço depende exclusivamente do valor da taxa de juros. 
Este tipo de contrato é extremamente importante como um meio de 
se realizar uma proteção contra variações imprevistas do nível da 
taxa de juros. permitindo aos agentes econômicos calibrarem a suas 
respectivas estruturas de ativo /passivo com menor variabilidade 
tanto no curto quanto no longo prazo. Neste sentido. desenvolve-se 
o conceito de duration e estuda-se as suas propriedades. mostrando
se diferentes tipos de aplicações. Finalmente. no caso do Brasil. 
estuda-se o mercado futuro de juros para certificados de depósito 
interbancários. o mercado de D.l.-futuro. 

1. O Problema Econômico 

Suponha que a empresa ABC tenha a oportunidade de investir US$ 100.000 num projeto 
que dá um retomo igual ao principal investido mais 10% ao final ano. Neste caso, se for possível 
tomar dinheiro emprestado por um ano a uma taxa de juros menor que 10% ao ano, por exemplo 
7% a.a., então valerá a pena para a empresa endividar-se, realizar o projeto e, ao final do ano, 
pagar a dívida, embolsando os US$ 3.000 que são a diferença entre a rentabilidade do seu projeto e 
o custo do empréstimo. 

Imagine, alternativamente, que não houvesse a possibilidade de se contrair um empréstimo 
por este prazo, ou que o seu custo, representado por uma taxa de juros maior que a dada acima, 
tornasse a execução do projeto economicamente inviável. Suponha também que fosse possível 
tomar empréstimos por períodos de seis meses com taxas mais baixas e que eles pudessem ser 
integralmente renovados (principal mais juros) por mais seis meses pela taxa vigente naquele 
instante. 

Sob essas hipóteses e, é claro, dependendo dos parâmetros das taxas de juros, a empresa 
ABC ainda poderia ter interesse em realizar o projeto, aceitando o risco implícito no 
refinanciamento. Ela certamente possui uma expectativa sobre o valor que as taxas de juros terão 
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no instante da renovação do empréstimo e, a partir desta consideração, poderá ou não optar pela 
realização do projeto. 

Caso faça esta opção, ela estará aceitando uma exposição à flutuação da taxa de juros de 
daqui a seis meses. Uma elevação futura da taxa lhe será prejudicial, podendo até levá-la ao 
prejuízo, enquanto uma redução aumentará o seu lucro. 

Nos quadros abaixo exemplificam-se as duas situacões descritas acima. No primeiro, o 
prazo do financiamento e o da execução do projeto coincidem. No segundo, é necessário usar um 
refinanciamento. Para efeito de comparação, supôs-se que no empréstimo inicial de seis meses a 
taxa de juros inicial fôsse igual a 3,4408% ao semestre, o que coincide, usando juros compostos, 
com a taxa anu~l de 7%. A taxa de juros do refinanciamento é igual a r e é desconhecida no 
instante inicial. E dada uma tabela que, para diferentes valores de r, dá o lucro do projeto. 
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No mundo real, predominam aquelas situações onde os descasamentos temporais entre as 
estruturas do Ativo e do Passivo das empresas deixam os seus resultados expostos às flutuações 
das taxas de juros. 

A explicação de porque elas aceitam isto tem várias causas, sendo que as duas principais 
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são as seguintes: 

Em primeiro lugar, existe o que se chama de preferência pela liquidez por parte dos 
agentes econômicos, isto é, dada uma mesma unidade de tempo, os aplicadores de recursos 
requerem taxas de juros mais altas para aplicações mais longas, querendo assim compensar as 
eventuais perdas de oportunidade causadas pela imobilização do seu capital. Algo semelhante 
acontecendo com os tomadores: mantidas as demais condições, eles preferem tomar dinheiro por 
prazos mais longos, o que revela que pagariam mais para ter esta vantagem. 

Em se~ndo lugar, a rentabilidade dos projetos de maturação rápida tende a ser reduzida via 
a entrada quase que instantânea de competidores, acarretando, via-de-regra, que os projetos mais 
rentáveis sejam aqueles cuja amortização se dá mais lentamente. 

A preferência pela liquidez é um fator preponderante. Para situações normais 1, o gráfico 
abaixo dá uma idéia do que acontece. Nele está representada, para um dado momento, a estrutura 
a termo das taxas de juros, isto é a curva que relaciona a taxa de juros à duração da aplicação. 
A medida que o tempo da aplicacão cresce, a taxa que equilibra a oferta e a demanda por dinheiro 
também aumenta. 

taxa de juros 
anualizada 

Estrutura a Termo . 
das Taxas de Juros 

duração da 
aplicação 

Figura 1 

Assim, nos casos anteriormente discutidos, seria mais natural supor que a taxa de curto 
prazo, isto é a do empréstimo de seis meses fosse menor que os 3,4408% (= 7% a.a.) supostos 

É importante lembrar que a atuação dos bancos centrais pode ocasionalmente alterar o perfil desta curva. 
Pode ser parte da política monetária colocar taxas de juros de longo prazo mais baixas que as de curto, indicando as 
expectativas das autoridades monetárias sobre o comportamento de certos agregados elou variáveis, tais como câmbio, 
etc. 
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inicialmente. Por exemplo, ela poderia ser igual a 3% (= 6,09 % a.a.). 

Neste caso, a empresa ABC teria um colchão de segurança contra um aumento inesperado 
de r. De fato, a tabela abaixo mostra que o lucro final do projeto ainda é positivo se r subir para 
6,5% (= 13,42% a.a.) e que a empresa ainda estará melhor que no caso de cobertura completa se r 
se mantiver abaixo de 3,8835% (= 7,92% a.a.). 

~o Lucro 
1--------------- --- --

3,0000 3.910,00 
3,4000 

3,4408 

3,5000 

3,8835 
6,5000 

3.498,00 

3.455,98 

3.395,00 

3.000,00 

305,00 

Não são só as empresas que usam capital alheio que devem levar em consideração a 
exposição às taxas de juros. O desempenho relativo daquelas que possuem capital próprio também 
é afetado por esta variável. 

De fato, o uso do capital próprio num projeto barateia o projeto porque elimina o 
pagamento de juros. Porém, em termos de custo de oportunidade, deve-se considerar que este 
capital deveria ser remunerado pelas taxas de mercado. Em outras palavras, é necessário saber se é 
mais vantajoso realizar o projeto ou aplicar o dinheiro em renda fixa. 

Assim, pode-se considerar como sendo universal a preocupação com a exposição às taxas 
de juros. Conseqüentemente, cabe perguntar se as empresas estariam dispostas a comprar um 
seguro contra flutuações adversas na taxa de juros. 

A resposta a esta pergunta é claramente sim. Portanto, é necessário verificar quais seriam 
os instrumentos adequados para fazer isto e, se eles não existirem de acordo com a exata 
necessidade das empresas, como é então que eles poderiam ser obtidos. Isto será feito na próxima 
seção. 

2. Mercado Futuro de Juros 

Tome um título Z cujo valor de face é US$ 1,00, cujo prazo de resgate é um ano e o qual 
nada rende. Este tipo de título é chamado de título sem coupom ou, eqüivalentemente, de título 
com coupom zero2. 

Devido a existência de taxas de juros nominais positivas todo título sem coupom será 
sempre negociado com um deságio fora da data do seu vencimento. De fato, para que não exista 
oportunidade de ganho usando uma operação de arbitragem trivial, deve valer que, a qualquer 
instante, o preço p deste título seja dado por: 

2 Esta nomenclatura tem origem histórica. Antes da época dos registros eletrônicos, os títulos de renda fixa 
eram fisicamente representados por cautelas. Se eles realizavam pagamentos antes do seu vencimento, era comum 
que estes fossem representados por coupons destacáveis das cautelas. Títulos sem pagamentos antecipados não tinham 
coupons ou os coupons eram impressos com pagamento igual a zero. 
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1 
p=--, 

l+r 

onde r é a taxa de juros em dólares pelo período que falta até o seu vencimento. 

Desta forma, quando r sobe deve cair o preço de Z e vice-versa. Mais ainda, um mercado 
futuro para o preço p numa determinada data corresponde a um mercado futuro para a taxa de 
juros entre aquela data e o dia do vencimento do título Z. 

Vai-se estudar o mercado futuro do título Z. 

Para simplificar a análise, suponha inicialmente que só existem aplicações de renda fixa 
pelos prazos de seis meses e de um ano. 

Neste caso, colocar-se-á: 

e r02 = taxa de juros por um ano (conhecida em t = O); 

e rOl = taxa de juros para o 10 semestre (conhecida em t = O); 

e r 12 = taxa de juros para o 20 semestre (desconhecida em t = O e conhecida em t = 6 

meses); 

e q = preço futuro em do título em t = O correspondente ao instante t = 6 meses; 

para se obter a seguinte proposição: 

Proposição nOI: 

Para que não haja ganho de arbitragem pura, o preço futuro q do 
título Z deve ser dado por: 

DEMONSTRAÇÃO 
DA 
PROPOSIÇÃO N° 1 

I Considere a seguinte operação de arbitragem: 

eem t - O 
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- tomar emprestado por um ano uma importância igual a (1 +r02 )-1; 

- aplicar o dinheiro por seis meses à taxa rOl; 

- comprar 1 contrato futuro de Z pelo preço q ; 

e em t = 6 meses 

-receber o retomo da aplicação por seis meses igual a 

(1 +r01 )(1 +r02 )-1; 

- receber o ajuste do mercado futuro igual a (l+r12 )-1 - q ; 

- aplicar a soma dessas duas importâncias por mais seis meses à 
taxa de juros r12 ; 

e em t = 1 ano 

- receber o retomo da 2a. aplicação semestral igual a: 

- pagar o empréstimo tomado em t = O, para isto desembolsando 1. 

o lucro desta operação é igual a: 

e deve ser não-positivo para que não exista ganho de arbitragem pura. Assim, 
. tem-se que: 

1 + rOI < ---q. 
1 + r02 

De forma análoga, considere a operação inversa descrita por: 

eemt=O 

- tomar emprestado por seis meses uma importância igual a 
(1 +r02 )-1; 

- aplicar por um ano este dinheiro com a taxa r02 ; 
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- vender 1 contrato futuro de Z pelo preço q ; 

• em t = 6 meses 

- refinanciar o empréstimo (principal + juros) à taxa r 12 ; 

- tomar emprestado à taxa r 12 o necessário para pagar o ajuste do 

mercado futuro, igual a q - (1 +r 12 )-1; 

• em t = 1 ano 

- receber o retomo da aplicação realizada em t = O; 

- pagar os empréstimos realizados em t = 6 meses. 

o lucro desta operação é igual a: 

( 
1 + rol )( ) q--- 1+'12' 
1 + r02 

o qual para não ser positivo implica em que: 

. tenninando a demonstração desta proposição. 

• 

É interessante verificar como, apesar de se referir a uma situação muito simples, o resultado 
desta proposição pode ser útil. 

De fato, considere mais uma vez a situação descrita na seção 1 acima. Lá a empresa ABC 
tinha duas opções para financiar um projeto. Na primeira, o empréstimo tomado era pelo mesmo 
período que a maturação do projeto. Ela tinha a vantagem de não oferecer riscos, pois a taxa de 
juros era fixa por todo o período. Já na segunda forma de financiamento, os juros a serem pagos 
eram menores no primeiro semestre e, se as mesmas taxas se repetissem, haveria óbvias vantagens 
para que ela fosse adotada. Contudo, nada garantia que o nível das taxas de juros no segundo 
semestre fosse o mesmo, portanto expondo a empresa a um risco. 

o exemplo abaixo mostra como este risco pode ser parcial ou integralmente controlado com 
o uso do mercado futuro de Z. Mostra também como difere a natureza de um mercado futuro de 
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taxa de juros das de outros mercados futuros. Ele será a base para outros desenvolvimentos ainda 
neste capítulo. 

EXEMPLO 1: Suponha que a empresa ABC descrita na seção 1 opte pela segunda forma de 
financiamento e que ela esteja antecipando uma subida da taxa de juros no 2° 
semestre. Vai-se distinguir entre dois casos, os quais receberão tratamentos 
diferentes: 

, r caso: A empresa antecipa que a taxa '12 suba para um valor maior que 
3,88% (= 1,07/1,03 - 1) ao semestre; 

2° caso: A empresa antecipa que '12 ficará abaixo de 3,88%; 

De fato, como se verá a seguir, no primeiro caso, a empresa deverá vender 
Z a futuro, enquanto, no segundo caso, ela deverá comprar. 

Suponha que a empresa decida vender X contratos de Z a futuro (X 
negativo significa comprar ao invés de vender). Neste caso, o seu fluxo de 
caixa fica sendo: 

• em t = O 

- tomar emprestado US$ 100.000 por seis meses e aplicá-los no 
projeto; 

- vender X contratos futuros por 1,03/1 ,07 = 0,9626; 

• em t - 6 meses 

- refinanciar US$ 103.000 à taxa']2 ; 

- receber um ajuste do mercado futuro igual a: 

e aplicá-lo à taxa '12; 

• em t = 1 ano 

( 0,9626 - _1 -)x 
1 +'12 

- receber US$ 110.000 do projeto; 

- pagar o empréstimo e juros no valor de 103.000x(l+']2); 

- receber o retomo da aplicação do ajuste. 

Após alguns algebrismos simples, isto permitirá mostrar que o lucro, em 
função de']2 e de X, é dado por: 
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Lucro = (7.000 - X) - (103. 000 rI 2 - 0,9626 x X(l + r I2 )). 

A tabela abaixo mostra, para diferentes valores de rI2 ede X o valor do 
lucro: 

----~-

--- ~--- - ------------ -

X 
,T12 (\ 00.(00) (50.000) (\ 0.(00) o 10.000 50.000 107.000 1.000.000 

2,40% 5.958 5.243 4.671 4.528 4.385 3.813 3.000 (9.770) 

2,60% 5.559 4.941 4.446 4.322 4.198 3.703 3.000 (8.050) 

2,80% 5.161 4.638 4.220 4.116 4.012 3.594 3.000 (6.331) 

3,00% 4.762 4.336 3.995 3.910 3.825 3.484 3.000 (4.612) 

3,20% 4.364 4.034 3.770 3.704 3.638 3.374 3.000 (2.893) 

3,40% 3.%5 3.732 3.545 3.498 3.451 3.264 3.000 (1.174) 

3,60% 3.567 3.429 3.319 3.292 3.265 3.155 3.000 546 

3,88% 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

4,00% 2.770 2.825 2.869 2.880 2.891 2.935 3.000 3.984 

4,20% 2.371 2.523 2.644 2.674 2.704 2.825 3.000 5.703 

4,40% 1.973 2.220 2.418 2.468 2.518 2.716 3.000 7.422 

4,60% 1.574 1.918 2.193 2.262 2.331 2.606 3.000 9.142 

4,80% 1.176 1.616 1.%8 2.056 2.144 2.496 3.000 10.861 

5,00% 777 1.314 1.743 1.850 1.957 2.386 3.000 12.580 

5,20% 378 1.011 1.517 1.644 1.771 2.277 3.000 14.299 
----- ---- - - --_._- ----------

Pode-se notar os seguintes fatos: 

• Se r12 for igual a 3,88%, então o resultado é constante e igual a US$ 
3.000, não importando o número de contratos de Z vendidos a futuro; 

• Para taxas de juros menores que 3,88% ao semestre vender o título Z 
a futuro é contra-produtivo, tendo-se que quanto maior o número de 
contratos vendidos mais se reduz o lucro; 

• Existe uma determinada quantidade de contratos que, se for vendida, 
toma o resultado insensível ao valor da taxa de juros, esta quantidade 
é igual ao principal capitalizado pela taxa de juros r02 de longo prazo; 

• Se r /2 for maior que 3,88%, então quanto maior o número de 
contratos vendidos maior o lucro. 

Assim, se, por exemplo, a firma esperasse que a taxa de juros no 2° 
semestre fosse subir para 4%, então ela deveria vender perto de 1 milhão de 
contratos de Z para garantir o mesmo lucro que teria caso rI2 tivesse 
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permanecido 3%3. 

Ao contrário, se a empresa ABC esperasse que a taxa subisse para 3,20% 
ela deveria ter comprado um pouco menos de 50.000 contratos de Z . 

• 
É importante estender o resultado da Proposição n° 1. 

Para isso, considere um título Z(n) que dura n períodos, cujo valor de face é US$ 1,00 e 
que nada rende. Este título será também chamado de título sem coupom ou título com coupom 
zero. 

Suponha que em cada fim de período t sempre exista um preço futuro para Z(n) no fim de 
um período subseqüente. Colocar-se-á: 

• r t, t+k = taxa de juros entre o fim do período t e o fim do período t+k; 

• qt,t+k = preço futuro do título Z(n) no instante t correspondente ao instante t+k. 

Assim, em um instante t qualquer podem existir até n - t - 1 preços futuros e até n - t taxas 
de juros. O seguinte diagrama ilustra o que acontece quando n = 4: 

3 Sem dúvida alguma, caso a expectativa da empresa não se verifique, este tipo de ação pode acarretar 
conseqüências extremamente desastrosas. Se a taxa de juros permanecer em 3%, haverá um prejuízo de US$ 4.612. 
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Com esta notação, a proposição abaixo é uma extensão imediata da Proposição n° 1. A sua 
demonstração será omitida. 

Para quaisquer m] e m2 tais que O S m] < m2 < n, se existirem as 
taxas rm],m2 e rm],,,' então, para que não haja oportunidade de 

ganho com arbitragem, o preço futuro qO,m] deve ser dado por: 

_1+r."., 
q."., - 1 +r .,,11 

Note que em t = O geralmente só são conhecidas as taxas de juros rO.k para k = 1, 2, ... , n. 
As demais taxas de juros rs.t , onde O * s < t, são desconhecidas, podendo apenas ser estimadas 
através da seguinte equação: 



1+r 
(1 + r;~:) = __ 0_,' , 

1+ ro .. , 
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(*) 

a qual faz sentido a partir do pressuposto de que exista pelo menos um arbitrador neutro ao risco e 
sem restrição de crédit04. 

De fato, com a passagem do tempo, nada garante que o verdadeiro valor observado de rs.1 

coincida com este valor estimado. Todavia, com o uso do mercado futuro de Z(n), é possível 
garantir o seguinte: 

Proposição n0 3: 

Dado Zen), suponha que em qualquer instante se possa aplicar ou 
tomar emprestado por qualquer período e que existam todos os 
precos futuros qs,t , então, dados m] e m2 quaisquer, é possível 
montar em t = O uma operação financeira eqüivalente a fazer uma 
aplicação em t = m] por m2 - m] períodos com a taxa: 

l+ro .. r= . 1_1. 
1 +ro ... , 

Mais ainda, esta operação financeira consiste em: 

a) em t = O comprar W contratos futuros de Zen) para o 
instante t = m] e vender W para o instante t = m2; 

b) em t = m] comprar W contratos futuros de Zen) para o 
instante t = m2; 

c) em t = m] aplicar o dinheiro por m2 - m] períodos com a 
taxa vigente neste instante; 

onde: 

w = Principal. 
qo ... / 

4 Um arbitrador neutro ao risco s6 olha para o valor esperado de suas ações, não lhe interessando se o 
resultado apresenta variância. Assim, se a taxa de juros esperada fosse menor que a estimada através de (*), ele 
tomaria um empréstimo até s, refinanciá-Io-ia até I e, ao menos em termos de valor esperado, auferiria um ganho. 
Raciocínio semelhante poderia ser construído caso a taxa esperada fosse maior que a estimada através de (*). 
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PROPOSIÇÃO N° 3 

Considere a seguinte operação financeira genérica envolvendo diferentes 
mercados futuros para o título Z(n): 

• em t = O 

a) comprar W contratos futuros de Z(n) para o instante t = m1; 

b) comprar X contratos futuros de Z(n) para o instante t = m2; 

• em t = ml 

c) receber o ajuste da compra futura do item (a) acima; 

d) aplicar esse dinheiro mais US$ 1,00 por m2 - m1 períodos com a 

taxa r m/,m2 ; 

e) comprar Y contratos futuros de Z(n) para o instante t = m2; 

• em t = m2 

f) receber o ajuste da compra futura em (b) acima; 

g) receber o retomo da aplicação do item (d); 

h) receber o ajuste da compra futura em (e) acima. 

o resultado dessa operação, em função de W , X e Y , é igual a: 

o que, no caso particular em que: 

se reduz a: 

1 
W=-X=Y=-, 

qO.ml 

qO'MJ _ 1 + rO'MJ 

qO,m
l 

- 1 + r O' ml ' 

garantindo que US$ 1,00 aplicado em t = m 1 por m2 - m 1 períodos darão o 
retorno prometido no enunciado da Proposição. 

• 
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o seguinte exemplo ilustra o uso desta ProposiçãO: 

EXEMPLO 2: A empresa ABC tem a receber de um cliente um pagamento igual a US$ 1 
milhão daqui a 10 meses e deve precisar deste dinheiro daqui a 16 meses para 
quitar uma dívida. As taxas de juros para daqui a 10 e 16 meses são 7% e 12% 
pelos respectivos períodos. Existe um título Z(36 meses) lançado hoje, o qual 
está sendo negociado com um deságio de 32%. A empresa deseja saber qual o 
lucro financeiro que pode garantir hoje, já que não deseja correr risco e como 
fará isto. 

A Proposição n° 3 deve ser usada para responder essa pergunta. 

Em primeiro lugar, tem-se que: 

1 1 + 'O.m 1 07 
1+'036= =1,4706~qom = 1= ' =07276~ 

. 1- 0,32 . I 1 + '0.36 1,4706 ' 

~ W = 1.000.000 = 1.374.381,52. 
0,7276 

Assim, seguindo o procedimento indicado na Proposição n° 3, suponha 
que: 

a) em t = O a empresa compra a futuro 1.374.381 contratos de Z(36) para 
daí a 10 meses e vende 1.374.381 para t = 16 meses; 

b) em t = 10 meses ela compra 1.374.381 para t = 16 meses. 

Não se sabe em t = O os valores das taxas '10.36, '16.36 e '10.16. Contudo, 
pode-se simular o resultado para diferentes valores desses parametros, o que é 
feito na tabela abaixo. Suponha, por exemplo, que '10.36 = 35% e que '16.36 = 
28%. Neste caso, a tabela abaixo mostra para diferentes valores de '10.16 o 
valor consolidado das operações em (a) e (b) acima com uma aplicação por seis 
meses em t = 10 meses. O leitor notará que o resultado final é praticamente 
igual a 1.000.000x(l,12/l,07) = 1.046.728,97, as diferenças devendo-se ao 
fato de que não se pode usar um número fracionário de contratos de Z(n). 
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- - -- - ---

rIO,J6= 35% rIO,J6= 35% rIO,J6= 34% rIO,J6= 40% rIO,J6= 40% 
rl0,16 

r16,J6= 28% r16,J6= 28% r16,J6= 26% r16,J6= 28% r16,J6= 26% , 
-~-------~- -- - --- -

3,40% 1,046,720,59 1.046,720,59 1.046,720,59 1,046,720,59 1,046,720,59 : 

3,60% 1,046,720,59 1,046,720,59 1.046,720,59 1,046,720,59 1.046,720,59 ' 

3,80% 1,046,720,59 1,046,720,59 1,046,720,59 1,046.720,59 1.046.720,59 

4,00% 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 

4,20% 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,601 

4,40% 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 i 
4.60% 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720.60 1 

4,80% 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720.60 1 

5,00% 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60 1 

5,20% 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720,60 1 

5,40% 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720.60 i 
5.60% 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1 

5.80% 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60/ 

6.00% 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720.60 : 

6,20% 1.046.720.60 1.046.720.60 1.046.720.60 1.046.720,60 1.046.720.60' 

6,40% 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720,60 1.046.720.60 1.046.720,60' 
-

• 
A Proposição n° 3 garante que, sob certas condições, é possível garantir em t = O a taxa de 

juros entre dois períodos, desde que essa taxa seja a taxa implícita na estrutura a termo vigente em t 
= O e desde que exista um número suficiente de mercados futuros. Uma extensão importante 
motivada por esse resultado é a seguinteS: 

Tome um título Z(n) e suponha que, para qualquer t, sempre 
existam qO,t e qt,t+lo Então é possível montar uma operação 
financeira composta por aplicações de um período no mercado de 
renda fIXa e operações de compra e venda em diferentes mercados 
futuros de Z(n), de forma a que o resultado final fosse igual a 
aplicar US$ 1,00 por n períodos com a taxa rO,R o Mais ainda, esta 
operação financeira consiste em: 

a) De t = O até t = n-l aplicar todo o dinheiro em mãos por um 

5 Vide exercício n° 18. 
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período; 

b) Em cada instante t = O até t = n-2 comprar (l+ro,n) 
contratos futuros de Zen) para o instante t+1. 

DEMONSTRAÇÃO 
DA 
PROPOSIÇÃO N° 4 

A demonstração desse resultado é imediata. 

Em primeiro lugar, as sucessivas operações no mercado futuro capitalizadas 
pelas sucessivas taxas de um período até o resgate de Z(n) dão os seguintes 
resultados: 

t=O ( 
1 ) n-I 

:) (1 + 'o.n) --- qO.1 TI(1 + 'i.i+l) 
1 + 'l,n i=1 

t=1 

t=2 

t = n -1:) (1 + 'o.n)( 1 - qn-l.n)((1 + 'n-I.n). 
1 + 'n-I.n 

Em segundo lugar, usando a Proposição n° 2, é fácil verificar que a soma 
dessas parcelas é igual a: 

o que, agregado ao resultado de se aplicar US$ 1,00 com as sucessivas taxas 
ri.i+1 , dá: 

l+ro.n· 

• 
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A possibilidade de se obter a taxa de longo prazo usando aplicações de curto prazo mais 
mercados futuros dá um grau de liberdade maior na tomada de decisões referentes à administração 
financeira de projetos ou simplesmente do caixa da empresa. Permitindo a inclusão de fluxos 
inesperados e um aproveitamento de mudanças na estrutura a termo das taxas de juros. 

o primeiro ponto é inquestionável, pois a necessidade de um desembolso imprevisto pode, 
na ausência de disponibilidade de caixa, representar o resgate com um deságio punitivo de uma 
aplicação de longo prazo. 

Já o segundo é mais sútil e, conforme ver-se-á abaixo, implica em tomada de risco. 

De fato, à primeira vista, o leitor poderia pensar que a empresa pudesse utilizar o 
mecanismo proposto na Proposição n° 4 para simplesmente esperar que a estrutura a termo das 
taxas de juros se alterasse e então comparar qual das duas atitudes lhe é mais vantajosa: 

a) passar a utilizar a nova estrutura nas suas aplicações; 

b) continuar mirando na taxa 'O,n da estrutura antiga. 

Na verdade, essas duas ações são eqüivalentes. O que a Proposição n° 4 permite é que se espere 
até que esteja definido um movimento na estrutura a termo das taxas de juros. 

EXEMPLO 3: A empresa ABC recebeu US$ 3 milhões de uma subscrição de capital que 
deviam ser usados 6 meses depois para a implantação de um novo projeto. 
Suponha que em qualquer instante estivessem disponíveis aplicações para 1,2, 
3, 4, 5 ou 6 meses. O diretor financeiro espera uma subida das taxas, mas não 
sabe quando, nem tem certeza se esta subida não será suficiente para tomar seis 
aplicações sucessivas por um mês mais vantajosas que uma aplicação por seis 
meses em t = O. e que a estrutura a termo das taxas de juros tenha subido da 
seguinte forma: 

----~--~~---- ---~~- ----- -_.- ----- --- --~~~ -
Duração t = O t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t= 5 

---~~ --- ----- -- -

1 mês 0,25% 0,25% 0,26% 0,26% 0,28% 0,30% 

2 meses 0,50% 0,51% 0,52% 0,52% 0,60% 

3 meses 0,75% 0,77% 0,80% 0,80% 

4 meses 1,00% 1,03% 1.08% 

5 meses 1,26% 1,30% 

'--
6 meses 1,51% 

--"- _. ---

Suponha que existisse um título Z(6) com mercados futuros para o mês 
seguinte abrindo a cada mês. Abaixo descreve-se como a empresa ABC deveria 
ter reagido para tentar se aproveitar ao máximo das mudanças na estrutura a 
termo: 

eemt=O 
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- a empresa aplica os 3 milhões por 1 mês com a taxa pelo período 
igual a 0,25%; 

- a empresa compra 3.045.300 contratos futuros de Z(6) para o 
instante t = 1; 

eemt=1 

o resultado acumulado da empresa neste instante é igual a : 

3.000.000xl,0025+3.045.300x --- = 3.006.219,15. (
1 1,0025) 

1,013 1,0151 

Ela poderia continuar a operação, garantindo que chegaria a um resultado 
igual a US$ 3.045.300 (tanto fazendo se ela continua utilizando o mecanismo 
da Proposição n° 4 ou aplicando o dinheiro por 5 meses). Ou então, ela poderia 
aplicar por um mês sem comprar ou vender nada no mercado futuro, o que lhe 
daria: 

e em t=2 

3.006.219,15 x 1,0025 = 3.013.734,70, 

que reaplicados dariam em t = 6 meses uma importância igual a: 

3. O 13. 734, 70 x 1, 0108 = 3.046.283,03. 

• 
3. A Obtenção da Estrutura a Termo das Taxas de Juros 

Nem sempre estão disponíveis títulos longos do tipo coupon zero. De fato, boa parte dos 
títulos de longo prazo costuma fazer pagamentos de juros com certa periodicidade. As razões disto 
são várias, sendo que algumas delas são: 

a) Os pagamentos de juros são dedutíveis como despesas por parte das empresas; 

b) O pagamento periódico dos juros é uma sinalização de que o fluxo de caixa da empresa 
vai bem; 

c) O rendimento de um título é igual ao total de juros que paga e ao ganho de capital no seu 
vencimento considerando o deságio com que foi adquirido. Quanto maior a parcela paga em juros 
menos afetado por variações na estrutura a termo da taxa de juros é este resultad06. 

Um exemplo típico de título com coupom são as debêntures de prazo variando de tres a dez 

6 Vide exercício n° 20. 
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anos ou mais e que as empresas usam para financiar os seus projetos de longo prazo. 

Via de regra, tais papéis pagam um juro J ao final de cada semestre. Assim, dada, em t = 
O, uma estrutura a termo das taxas de juros a qual seja representada pelas taxas rO.i , onde i = 1,2, 
3 ... semestres, para que não haja oportunidade de arbitragem, o preço po deste papel em t = O 
deverá ser igual a: 

Fo + t J 
1 + ro.v i=1 1 + 'O.i 

onde v é a data do resgate do título e também do pagamento da última parcela dos juros. 

De fato, não é comum que a estrutura a termo das taxas de juros seja dada explicitamente. 
O que acontece é que existem vários papéis de diferentes prazos, pagando diferentes taxas e é a 
partir dessas informações que se deve tentar obter a estrutura a termo. 

EXEMPLO 4: As debêntures da empresa ABC são consideradas pelos investidores como 
títulos sem risco. Num determinado instante (t = O) os seus papéis, com seus 
respectivos tempos de vida, coupons e deságios estão sendo negociados de 
acordo com os preços da tabela abaixo, o valor de face de cada título é US$ 
100.000. 

--~---------- --~_. -------- -_ .. ---------

Título 
Prazo até o 

COUPOM Preço 
vencimento 

ABCI 3 meses 9.00% 108.197 

ABC2 6meses 9,00% 107.400 

ABC3 9 meses 9,00% 115.350 

ABC4 12 meses 8,00% 112.230 

ABC5 15 meses 8,00% 119.209 

ABC6 18 meses 7,75% 116.717 

ABC7 21 meses 7,50% 122.325 

ABC8 24 meses 7,25% 119.668 

ABC9 27 meses 7,25% 125.127 

ABCIO 30 meses 6,50% 119.067 

ABCII 33 meses 6,00% 120.683 

ABCI2 36 meses 6,25% 118.583 
'----- -- - - ----- - -. --- - - - --

Deseja-se determinar a estrutura a termo das taxas de juros. 

Com este fim específico, vai-se, sucessivamente, determinar a taxa de juros 
'0.3 para uma aplicação de tres meses, '0.6 para uma de seis meses, '0.9 para 
uma de nove, etc .. 

Em primeiro lugar, note que o fluxo de caixa de quem compra o título 
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ABel é igual a7 : 

• em t - O 

- desembolsar US$ 108.197 

• em t - 3 meses 

- receber o valor de face F ::: US$ 100.000; 

- receber o coupon J ::: US$ 9.000; 

o que implica que a taxa de juros '0.3 implícita tem de ser igual a: 

109.000 O 3 300 '03= -1 = ,74% por meses ~ '0.3 =, % ao ano. 
. 108.197 

Da mesma forma, a taxa '0.6 é dada por: 

109.000 . 
'06= -1 = 1,49% por seIs meses ~'o 6 = 3% ao ano. 

. 107.400 . 

Já para determinar '0.9 é preciso considerar que existem dois pagamentos de 
dividendos. O primeiro daqui a tres meses e o segundo no instante do resgate. 
Assim, deve valer que: 

9.000 109.000 
115.350 = + ~'o 9 = 2,43% por nove meses ~ 

1 + 0,0074 1 + '0.9 . 

~ '0.9 = 3,25% ao ano. 

Este processo pode ser continuado até que se obtenha a tabela abaixo, a qual 
nos dá uma boa idéia da estrutura a termo das taxas de juros: 

7 Em certos mercados, por exemplo no mercado americano, ao comprar um título o investidor paga ao 
vendedor o preço cotado do papel menos a parcela pro-rata dos juros semestrais correspondente ao período decorrido 
desde o último pagamento até a data do negócio (vide exercício n° 21). 
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Taxa I 
: I Estrutura a Termo das I Prazo (período) Taxa (a.a)J 

Taxas de Juros 
3 meses 0,74% 3,00% 

Taxa de 
6meses 1,49% 3,00% Juros 
9 meses 2,43% 3,25% Anuali1.ada 

12 meses 3,50% 3,50% 

15 meses 4,39% 3,50% 6% 

18 meses 6,06% 4,00% 

21 meses 7,10% 4,00% 

24 meses 8,68% 4,25% 3% I"""""" 

27 meses 10,41% 4,50% 

30 meses 12,97% 5,00% Duração da 
33 meses 15,11% 5,25% aplicação 
36 meses 19,10% 6,00% 

--~-- ~~~---- - ~~'--~-~-~ 

• 

4. Duration 

Considere uma carteira de títulos que paga um fluxo de caixa igual a FI, F 2 , F 3 , ... F n. 

Dada uma estrutura a termo das taxas de juros rO,i , i = 1, 2, 3, ... , o valor dessa carteira deve ser 
igual a: 

V _~ F; 
o-~ . 

;=1 (1 + ro,;) 

Tome uma variação homogênea das taxas de juros de tamanho ~ , obtida quando se 

substitui (1 +rO, i ) por (1 +rO, i )( 1 +~ ) i. Neste caso, o valor da carteira de títulos passará a ser dado 
por: 

É fácil verificar que: 
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e que: 

d2V ~ i(i + 1) Fi 
d82 = ~ (1 + r -)(1 + 8)i+2 . 

• =1 O .• 

Chama-se de duration ao número: 

D = _ d In V I = __ 1 dV I =_I:t ~ 
d8 6=0 Vo d8 6=0 Vo i=1 1 + rO.i ' 

e de convexidade ao número: 

C=!:ti(i-l)Fi . 
2 i=2 l+ro.i 

A duration de um portfolio pode ser interpretada como sendo uma espécie de tempo médio 
para que o portfolio pague o valor Vo , pois cada instante de tempo é ponderado por um peso que é 
igual ao movimento de caixa correspondente aquele instante descontado pela taxa de juros e 
dividido pelo valor presente do fluxo de caixa total. Ela é um parametro muito importante na 
construção de hedges contra variações da estrutura a termo das taxas de juros. A convexidade nos 
dá uma medida de quão eficaz serão essas estratégias. 

EXEMPLO 5: Com os dados do exemplo n° 4, suponha que um investidor deseje, em t = 
0, deseje determinar a duration de um portfolio composto por um título ABC 1, 
um ABC2 e um ABC3. 

Com este fim específico, ele determina o fluxo de caixa correspondente a 
comprar este portfolio e retê-lo até a sua completa maturação, obtendo: 

----

t = ABCI ABC2 ABC3 TOTAIS 
----_. ------ ----

o (l08.197) (107.400) (115.350) (330.947) 

3 meses 109.000 9.000 118.000 

6 meses 109.000 109.000 

9 meses 109.000 109.000 

o que permite, com os resultados do exemplo 4 escrever que: 
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v _ 118.000 + 109.000 + 109.000 = 330.947,09 
0- 1,0074 1,0149 1,0243 

e que: 

D= 1 (118.000 +2x 109.000 +3x 109.(00)= 651.175,11 =19676. 
330.947,09 1,0074 1,0149 1,0243 330.947,09 ' 

• 
o seguinte resultado mostra como o conceito de duration pode ser usado para hedgear um 

portfolio contra variações nas taxas de juros: 

Proposição n05: 

Dado um portfolio com um fluxo de caixa FI, F 2 , F 3 , ••• F n , 

suponha que a sua convexidade seja positiva. Neste caso, se em t 
= O existir um mercado futuro para t = 1 num título sem coupom 
que vence em t =2, então é possível construir um hedge para este 

portfolio de tal forma que existe um número 8*> O tal que 

qualquer variação homogênea de tamanho 8, com 181 <8*, na 

estrutura a termo das taxas de juros não afetará o valor do 
portfolio hedgeado. Mais ainda, este hedge é obtido vendendo-se 

desses contratos futuros. 

DEMONSTRAÇÃO 
DA 
PROPOSIÇÃO N° 5 

I Se 8 * - I, então V( 8) 
o que implica que: 

é uma função pelo menos duas vezes diferenciável, 
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(
dV J (d

2

V J 82 

V(8)=V(0)+ - 8+ -2 +p(8)-, 
d8 6=0 d8 6=0 2 

onde p é uma função contínua tal que: 

Considere a compra a futuro do título de coupon zero. Se, entre t = O e t = 1 
a estrutura a termo das taxas de juros variar homogeneamente, então haverá um 
ajuste em t = 1 igual a: 

_1 +---=:ro~.1 (_1_ -1) = 1 + rO.1 (-8 + 82 _ 83 + ) 
1 + rO.2 1 + 8 1 + rO.2 ••. , 

cujo valor em t = O é igual a; 

Neste caso, se em t = O for vendida uma quantidade desses títulos igual a: 

então o valor do portfolio mais o hedge, caso haja uma variação homogênea da 
estrutura a termo é: 

V(8)+hedge = V(Q)+(~ ~~~ - VoD+ P~) )82 = 

= V(Q) + C82 + P~) 82 
, 

onde p (8) é uma função contínua com p (O) = O. Portanto, se C é maior que 
zero, pode-se afirmar que existe um intervalo tal que: 

V(8)+hedge ~ V(O), 

mas como o mercado é eficiente, conclui-se que, de fato: 

V( 8) + hedge = V(O). 

• 
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EXEMPLO 6: 
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No exemplo 5 tem-se que F 2 e F 3 são pOSItIvOS. Isto implica que a 
convexidade desse fluxo de caixa é positiva. Neste caso, se existir em t = O um 
título sem coupom, com valor de face de US$ 1,00, o qual vença em t =6 meses 
e que tenha um mercado futuro para o seu preço em t = 3 meses, então é 
possível fazer um hedge do portfolio vendendo a futuro (1+ro,6 )VoD = 
1,0149x651.175,11 = 660.877,62 ~ 660.877 desses títulos. 

A tabela abaixo mostra como funciona este hedge para diferentes valores de 

8 . Por favor, note que 8 = 5% corresponde a um aumento da taxa de juros 

anualizada de longo prazo de 6% para 1 ,06x( 1,05)4 - 1 = 28,84%, mostrando 
como é eficaz este hedge. 

-~ -- --- -

8 V (8) Ajuste Soma 
-- ----- -

(5.00%) 366.416,82 (34.525.99) 33 \.890.83 

(5.00%) 362.589.16 (30.910.70) 33 \.678,46 

(4.00%) 358.827.79 (27.333.08) 33 \'494,71 

(4.00%) 355.131.16 (23.792.52) 331.338.64 

(3.00%) 351.497.78 (20.288,47) 33 \.209.31 

(3.00%) 347.926.19 ( 16.820.35) 33 \'105,83 

(2.00%) 344.414.98 (\3.387.63) 33 \.027.35 

(2.00%) 340.962.78 (9.989.75) 330.973.03 

(1.00%) 337.568.26 (6.626.20) 330.942.06 

(0.50%) 334.230.12 (3.296,45) 330.933.67 

0,00% 330.947,09 0,00 330.947,09 

1.00% 327.717.96 3.263.65 330.981,62 

1.00% 324.541,54 6.494.99 331.036.52 

2.00% 32\.416.65 9.694.49 331.111.14 

2,00% 318.342.18 12.862,62 33\.204.81 

3.00% 315.317.03 15.999.85 331.316.88 

3.00% 312.340.14 19.106.62 33\.446.75 

4.00% 309.410,45 22.183.37 33 \.593,82 

4.00% 306.526.97 25.230.53 33\.757,50 

5,00% 303.688.71 28.248.54 33\.937.25 

5,00% 300.894,71 3\.237.80 332.132,51 

• 
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No exemplo acima, é importante ressaltar que a ausência de custos de corretagem, spreads, 
etc., juntamente com o fato da convexidade do fluxo de caixa ser positiva, é que tornam possível 
que o valor do portfolio hedgeado seja sempre maior ou igual ao valor do portfolio original antes 
de qulquer alteração na estrutura a termo das taxas de juros. No dia a dia das operações estes 
custos deverão tornar o hedge pelo menos neutro e, mais provavelmente, um pouco perdedor em 
relação à situação inicial não-hedgeada caso as taxas de juros não se alterem. 

5. Duration Generalizada 

Variações homogêneas das taxas de juros são apenas um caso particular do que pode 
acontecer quando varia a estrutura a termo da taxa de juros. O caso geral corresponde ao de uma 
variação generalizada, onde cada (1 + ro,; ) é substituído por (1+ro,; )(1+8J )(1+82 ) ... (1+8;). Neste 
caso, pode-se colocar: 

Esta é uma função de n variáveis tal que a sua derivada parcial em relação a 8k é dada por: 

o que implica que o gradiente da função V na origem é dado por: 

::.1., .. , ...... )«0.0 ... 0) 

[t F; 
"_I 1 +rO" 1- .1 

t~ t~ 
;=2 1 + ro.; ;=3 1 + ro.; 

Mais ainda, para todo I > k ,tem-se, que: 



enquanto para 1 =k , vale que: 

o que acarreta que a matriz hessiana de V na origem é igual a: 

2t~ 
;=1 1 + ro.; 

t~ 
;=2 1 + ro.; 

t~ 
;=2 1 + ro.; 

2t~ 
;=2 1 + ro.; 

t~ 
;=3 1 t ro.; 

• 

t~ 
;=3 1 + ro.; ... 

Fn 

1 + rO.n 

t~ .. o 

;=3 1 + ro.; 

t~ 
;=3 1 + ro.; 

2t~ 
;=3 1 + ro.; 

••• · · o 

· • • 

Fn 

1 + rO•n 

Fn 

1 + rO.n 

Fn 

1 + ro.n 

M 
2Fn 

1 + rO.n 
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Finalmente, também não é difícil demonstrar que, para quaisquer índices k >1 >m, vale que: 

No que se seguirá colocar-se-á: 

A seguinte Proposição é obtida a partir de uma adaptação da demonstração da Proposição 
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Proposição n06: 

Dado um portfolio com um fluxo de caixa FI, F 2 , F 3 , ••• F n , 

suponha que em t = O e dado qualquer s = O até n, exista um 
mercado futuro para t = s num título sem coupon que vence em t = 
s+l. 

Neste caso, é possível hedgear o portfolio tal que para 

qualquer variação na estrutura a termo das taxas de juros, (8], 82, 

... , 8n ), cujo módulo seja menor que um certo d > O, então a 

diferença entre o valor do portfolio hedgeado e o valor do não

hedgeado é no máximo K((2/3)d2+ d3). Mais ainda, este hedge é 

obtido vendendo-se para cada mercado futuro correspondente a t = 
s uma quantidade 

()v n F. 
-(1 + r O,s ) -;- = (1 + r 0,1 ) L I 

08, i=, 1 + rO,i 

de contratos futuros. 

DEMONSTRAÇÃO 
DA 
PROPOSIÇÃO N° 6 

Considere a compra a futuro para t = s de um título sem coupom com 
vencimento em t = n+ 1. Se a estrutura a termo das taxas de juros variar de 
acordo com um vetor (81, ~, ... , 8n), então haverá um ajuste em t = s+1 igual 

a: 

cujo valor em t = O é igual a: 

1 (-8'+1 + 8;+1 - 8;+1 + ... ). 
1 + '0.$+1 
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Neste caso, se em t = O for vendida uma quantidade desses títulos igual a: 

então, se pode demonstrar que o valor do portfolio mais hedge é igual a: 

V(o)+ hedge = V(O)+(Op O2 •.••• O")T C(OI' O2 •..•• 0")+ 

+ X(Op 02.···. 0") • 

onde: 

o t~ 
i=2 1+ r O•i 

t~ O 
i=2 1+ rO.i 

"F- "F-
I LI+~. LI+~. a) C = - 1=3 0.1 1=3 0.1 

2 "F "F L-i L-i 
i=4 1+ rO.i i=4 1+ rO.i 

• • • •• • 

t~ 
i=3 1+ r O.i 

t~ 
i=3 1+ rO.i 

O 

t~ 
i=4 1+ rO.i 

••• 

~ 
1+ ro." 

b) X é uma função contínua tal que: 

t~ ... 
i=4 1+ rO.i 

t~ t 
i=4 1+ rO.i 

t~ : 
i=4 1+ rO.i 

O 

o·· 

o 
• · 
· · · 
• • · 

~ 
1+ ro." 

~ 
1+ ro." 

~ 
1+ ro." 

~ 
1+ ro." 

~ 
1+ ro." 

O 

Assim, para todo vetor (SI, Sz, o" , Dn ) cuja maior coordenada em módulo seja 

maior que d ter-se-á que: 

• 
EXEMPLO 7: I Com os dados do exemplo n° 5, tem-se que: 



e que: 

DV(0,0,0)=-[330.947,09 213.813,88 106.414,14] 

[

330.947,09213.813,88 106.414,14] 

C = 213.813,88 213.813,88 106.414,14. 

106.414,14 106.414,14 106.414,14 
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Seja Zs+\ um título sem risco, de coupom zero, com valor de face igual ai, 
cujo vencimento é em t = s+ 1, para o qual existe, em t = O, um mercado futuro 
do seu preço em t = s. 

De acordo com a Proposição n° 6, para fazer um hedge contra variações 
generalizadas da estrutura a termo das taxas de juros se deve vender a futuro: 

• 1,0074x330.947,09 = 333.396,10 => 333.396 unidades de Z\; 

• I,OI49x213.813,88 = 216.999,71 => 216.999 unidades de Z2; 

• 1,0243x106.414,14 = 109.000 unidades de Z3· 

A seguir, suponha que a estrutura a termo se altere conforme mostra a tabela 
abaixo: 

Original Modificada 

3 meses 0,74% 4,50% 

6 meses \,49% 6,50% 

9 meses 2,43% \0,00% 

Neste caso, ter-se-á que: 

8 = 1,0450 -1 = 3 73% 
I 1,0074 ' , 

8 = 1,0600 x_1 __ 1 =069% 
2 1,0149 1,0373 ' , 

8 = 1,1000 x_1_x 1 1=282% 
3 1,0243 1,0373 1,0069 ' , 

implicando o seguinte cálculo para o valor do portfolio hedgeado: 

1) V(3 73%'0 69%'2 82%) = 118.000 + 109.000 + 109.000 = 314.83976' 
, " " 1,045 1,060 1,100 ' , 



2) Valoremt = OdOajUstedeZl~333.396X(I- I )=11.988,50; 
1,0373 

3) Valor em t = O do ajuste de Z2 ~ 216.999 x (1- I ) = 1.487,03; 
. 1,0069 

4) Valoremt = OdOajUstedeZ3~109.000X(I- 1 )=2.989,50; 
1,0282 
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o que dá um resultado agregado igual a: 314.839,76 + 11.988,50 + 1487,03 + 
2989,50 = 331.304,79. 

• 
6. DI-Futuro 

No Brasil, existe um mercado futuro de taxas de juros, que pela sua importância tem 
justificada a sua análise em separado. Trata-se do mercado para contratos futuros de taxa média de 
depósitos interfinanceiros de um dia, conhecido como o mercado de DI-futuro. 

Não se trata de um mercado futuro no sentido clássico de que seja um instrumento que 
permita a construção de hedges perfeitos. Trata-se, porém, de um mecanismo que ainda serve para 
a construções de hedges, onde, se não se pode garantir a obtenção das taxas implícitas na estrutura 
a termo em t = 0, garante-se, por outro lado, maior liquidez. 

Ele é definido da seguinte forma: 

Em primeiro lugar, suponha que existe um título sem coupon Zi, cujo vencimento é no 
primeiro dia útil do mês (i+ 1). Este título é definido pelo seu valor de face e pela data do seu 
vencimento. 

Em segundo lugar, suponha que este título seja negociado todos os dias úteis. Pode-se 
então definir o seu preço de fechamento diário como sendo a média da última meia hora de pregão. 

Quando alguém compra ou vende este título num determinado dia não gerará fluxo de caixa 
desde que o preço de fechamento não seja diferente do preço em que realizou a transação. Se o 
preço for diferente haverá um ajuste igual a essa diferença, o qual acontecerá em D+ 1. 

Uma posição comprada ou vendida será ajustada dia a dia. O ajuste será calculado 
tomando-se a diferença do preço de fechamento do dia menos o preço de fechamento da véspera 
capitalizado pela taxa média diária de depósito interfinanceiro de um dia da CETIP. 

EXEMPLO 8: Suponha que num determinado dia t um investidor compre um contrato de 
DI-futuro por 92.000, que o preço de fechamento deste dia seja 92.250 e que o 
preço de fechamento do dia seguinte seja 93.500. Sabe-se também que a taxa de 
juros do CETIP de um dia no dia t é 30,40%. 

Neste caso, no dia t+ 1 ele receberá um ajuste correspondente ao dia t igual 
a: 
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92.250 - 92.000 = 250. 

Já no dia t+2 ele receberá o ajuste de t+ 1 igual a: 

( 
304) 93.500 - 92.250 x 1 + 3~ = 315.20. 

• 
Conforme foi dito, este mercado futuro permite a realização de hedges dentro de certos 

limites. A seguinte proposição é válida: 

Proposição n08: 

Seja F o valor de face do DI-futuro. Suponha que a cada dia se 
conheça a taxa de juros diária que vigerá no dia útil imediatamente 
subseqüente. Chame o preço do contrato no dia t = I de PIe a 

taxa de juros para uma aplicação de renda fIXa começando em t =1 
com resgate em t =n. Neste caso, utilizando o DI-futuro é 
possível garantir que uma aplicação pré-fixada F/(l+I) que 
começa em t = 1 e que será resgatada no dia do vencimento do 
mercado futuro dará um retorno igual a P l1r, onde 1r é o 

multiplicador acumulado das taxas de juros diárias no mesmo 
período. 

DEMONSTRAÇÃO 
DA 
PROPOSIÇÃO N° 8 

Suponha que os preços do título Z de um determinado dia, t = 1, até a 
véspera do dia do seu vencimento, t = n-l, sejam, respectivamente, iguais a 
p], P2 , ... , Pn-] ,que as taxas de juros diárias nesses dias são i] , i2, ... , in e 
que o seu valor de face P n é igual a F . 

Neste caso, o ajuste diário de se manter uma posição comprada em uma 
unidade de Z atualizado pelo CDI diário até t = n+ 1, dia da liquidação do 
vencimento, é igual a: 
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se t é menor que n e 

se t = n. 

Assim, se a cada dia t for mantida uma quantidade comprada de contratos 
futuros igual (1 +it), ter-se-á um resultado final acumulado igual a: 

(F - P,,_I (1 + i,,_1 »(1 + i,,) + (P"_I - P,,-2(1 + i"_2))(1 + i"_I)(1 + i,,) + 

+ (P"-2 - P,,-3(1 + i"_3»(1 + i"_2)(1 + i,,_I)(1 +i,,)+ 

+ (P"-3 - P"-4 (1 + i"_4))(1 + i"_3)(1 + i"_2)(1 + i,,_I)(1 + i,,) + 

+ ... + 
+(P2 - PI(1 + il ))(1 +i2)(1 + i3) . .. (1 +i,,_I)(1 +i,,) = 
= (F - PI (1 + il )(1 + i2 )· •• (1 + i,,_1 ))(1 + i" ) = 
= (F - PI 1r}(1 + i" ), 

onde 1t = {1+i} )(1+i2 ) .. . (1+in.})· 

Assim, se a aplicação em renda fixa for realizada concomitantemente com 
vencimento em t = n, ter-se-á um resultado em t = n+ I igual a: 

• 
De fato, importantes conclusões podem ser obtidas a partir da análise direta da 

demonstração acima. 

Em primeiro lugar, suponha que os indivíduos esperassem que a taxa de juros diária 
permanecesse constante e igual a i no intervalo de tempo até o vencimento. Então, ter-se-ia que: 

1+ I = {1+i)n = 1r, 

onde n+ 1 é o número de dias até o vencimento inclusive. Conseqüentemente, a operação composta 
da Proposição n° 8 daria o mesmo resultado de se fazer um pré-fixado com a taxa I . 

Suponha, que houvesse um aumento não-antecipado das taxas de juros. Para simplificar, 
suponha que no diaj as taxas diárias passassem de i para i' . Neste caso, o resultado da operação 
composta seria: 
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onde Trex-ante é o Tr sem a antecipação do aumento dos juros e Trex-post é o realizado. 

Este é um resultado importante e revela parte da natureza do DI-futuro: ele é um mecanismo 
de hedge perfeito contra variações não-antecipadas da taxa de juros. Ele não fuciona como hedge 
perfeito quando P 1 * F/{ 1 +1 ), embora se saiba exatamente o que se está garantindo no final, isto é 

P 1 capitalizado pelo CDI diário. 

É importante notar ainda que o efeito que uma variação não-antecipada terá na formação dos 
preços a partir do instante em que ocorre é irrelevante, isto é o resultado do hedge depende apenas 
de PIe do Trex-post . 

EXEMPLO 8: Suponha que a quinze dias úteis de um vencimento de DI-futuro a taxa 
diária esteja em 30% ao mês (=1 % ao dia). O valor de face de um contrato 
futuro é 100.000. Não se antecipa aumento nos juros. Um indivíduo deseja 
hedgear uma aplicação de 10 milhões. Tem-se que: 

p. = 1 OO.~ = 86.134,94, 
1,01 

o que implica que o número de contratos a ser comprado deve ser igual a: 

N = 10.000.000 = 116 09 ~ N = 116 
86.134,94' , 

mostrando que, por causa de um problema de indivisibilidade, não é possível 
hedgear completamente a operação, a qual será então partida em dois pedaços: 

a) Parte hedceada: 

R = 116 x 86.134,94 = 9.991.653,04; 

b) Parte não-hed&eada: 

NR = 10.000.000- 9.991.653,04 = 8.346,96. 

Se doze dias antes do vencimento a taxa de juros aumentar para 36% ao mês 
(=1,2% ao dia), então o da parte hedgeada é: 

NP.Tr~x_posl = 116 x 86.134,94 x 1,0e x I,Olt2 = 11.878.664,49, 

enquanto o da não-hedgeada é: 
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8.346,96 X 1,01 15 = 9.690,56. 

A soma destas duas parcelas é igual a 11.888.355,05 que é muito próximo do 
resultado do CDI diário acumulado para uma aplicação de 10.000.000 o qual é 
igual a: 1O.OOO.OOOxl,01 3xl,012 12=11.888.587,85. 

• 
Uma observação final sobre o uso do DI-futuro é importante: 

Note que, sujeito à hipótese de não-antecipação de uma variação nas taxas de juros, o 
exemplo acima sugere um método óbvio para realizar arbitragens toda vez p/ :f. F/(I+!). 

Porém, geralmente sempre existe alguma antecipação dos movimentos das taxas de juros. 
Isto afeta a formação de preços no DI-futuro. 

Os participantes do mercado têm expectativas sobre o comportamento das taxas do CDI. 
Estas expectativas se traduzem em distribuições de probabilidade subjetivas as quais são 
influenciadas por diversos fatores, tais como projeções de inflação, as necessidades fiscais do 
governo, objetivos de curto prazo de Política Monetária e outras. 

Suponha então que exista um participante neutro ao risco e sem limitações de crédito. Neste 
caso, usando-se a Proposição n° 6, chega-se à conclusão de que: 

P =E =-E ---- --( F) F (11 1) 
1 TC

ex
-

anlr 
1 + i

l 
1 + i2 1 + ~ ···1 + in ' 

onde E denota o valor esperado das variáveis entre parenteses de acordo com as expectativas desse 
agente. 

É então um erro operacional comum, alguns indivíduos colocarem: 

o que subestima o verdadeiro P/de equilíbrio, dando margem a que sofram arbitragem. 
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Exercícios 
Seção 1 

1) Na Figura n° 1, tente justificar porque primeiro as taxas variam suavemente, depois 
abruptamente e depois novamente suavemente. Para isso tenha a certeza de considerar os 
seguintes pontos: 

a) as taxas para as aplicações e empréstimos de curto prazo são diretamente influenciadas pela 
taxa de redesconto do Banco Central; 

b) para o médio prazo o Tesouro tem de competir com inúmeras empresas; 

c) para o longo prazo, o maior e quase que exclusivo ofertante de títulos é o tesouro. 

2) Mostre que quanto mais se acreditar na estabilidade da estrutura a termo das taxas de juros, 
mais próximo de uma reta horizontal deverá ser a curva da Figura n° 1. 

3) Num país com hiperinflação existem títulos pós-fixados, isto é títulos que pagam correção 
monetária de acordo com algum índice de inflação mais um juro real. Para um desses paises 
fez-se um gráfico desse juro real contra a duração da aplicação e se obteve o seguinte: 

taxa de juros 
real 

2 meses 

-

2 anos 

-

duração da 
aplicação 

Tente explicar o formato desse gráfico considerando os seguintes fatos: 

a) Devido ao fenômeno da aceleração da inflação, o índice de correção monetária, sendo 
sempre medido com alguma defasagem, pode subestimar a verdadeira inflação. Assim, o 
verdadeiro juro real recebido pode ser menor que o prometido. 
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b) No longo prazo, espera-se que a inflação seja debelada e o fenômeno da defasagem do 
índice tenha menos importância. 

4) Considere um país com uma economia estável, por exemplo os E.D.A.. Suponha que a 
estrutura a termo da taxa de juros seja como na figura n° 1. Se a inflação começa a cair ao 
mesmo tempo que existe uma recessão, então o Banco Central é levado a abaixar a taxa de 
redesconto e o Tesouro a vender títulos de longo prazo com um juro menor. Discuta porque o 
formato da curva de juros pode, ao menos transitoriamente, ficar como o da figura a seguir: 

ÚlXa de juros 
anualizada 

Seção 2 

duração da 
aplicação 

5) Reescreva a Proposição n° 1 supondo que as taxas de aplicação e de captação apresentem 
spread . 

6) Introduza custos de corretagem na negociação de Z tanto no mercado à vista quanto no 
mercado futuro. 

7) Por vezes a taxa spot de curto prazo é mais alta que a de longo prazo. Isto faria com que o 
preço futuro do título Z fosse maior que 1. Isto é razoável ? O que é que voce esperaria ? 

8) No exemplo 1, suponha que a firma ABC anteveja que a taxa de juros no 2° semestre flutuará 
entre 3,60% e 4,2%. Neste caso, ela não tem certeza se deve vender ou comprar Z a futuro. 
Suponha que a distribuição de probabilidade da taxa de juros seja uniforme neste intervalo. 
Determine, em função da quantidade X de contratos comprados, qual lucro esperado e a sua 
variância Deixando X variar, desenhe um gráfico mostrando a relação entre o lucro esperado 
e a sua variância. 
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9) Suponha que em dado um instante t qualquer sempre existam dois tipos de aplicação: por um 
período, ou então pelo tempo que falta até o vencimento de Z(n). Suponha também que em t = 
O sejam conhecidas as taxas por um período até t = m. Então, mostre que, para que não haja 
ganho de arbitragem pura, o preço futuro qO,m do título Z(n) deve ser dado por: 

;=m-I 

TI (I + r,.i+l) 
"",=·=0"--__ _ 

qO.m = 
1 + rO.n 

10) Suponha que: 

a) os investidores são neutros ao risco e não existem restrições ao crédito; 

b) em cada instante s < m, a taxa de juros rs.s+J toma o valor r* com probabilidade p e r** 
com probabilidade (l-p); 

c) a taxa de juros rO.n é conhecida. 

Mostre, utilizando o exercício acima, que: 

qO.m =-I-i( m:, .,)(P(1 +r*)Y(O- p)(1+r**)r-; = 
I+ro.n ;=0 (m-t).l. 

= (p(1 + r*)+(1- p)(1 + r**)r 

1 + rO•n 

11) Suponha que a taxa de juros seja proporcional ao intervalo de tempo da aplicação e que seja 
possível fazer aplicações por intervalos de tempo tão pequenos quanto se quiser. Neste caso, 
utilize o exercício 5 acima para mostrar que: 

q = ea(m-n) 
O.m ' 

onde ex é uma constante positiva. 

12) Discuta o que acontece com o resultado da Proposição n° 1 se os indivíduos só puderem: 

a) negociar Z no mercado futuro em múltiplos inteiros de um milhão; 

b) tomar dinheiro emprestado em múltiplos inteiros de um milhão; 

c) aplicar dinheiro em múltiplos inteiros de um milhão. 

13) Suponha que exista uma tributação na fonte sobre os rendimentos de qualquer aplicação de 
renda fixa igual a 35% do rendimento, mas que não exista tributação sobre ganhos de capital. 
Mostre que, para que não haja ganho com arbitragem pura, o preço p de Z( 1) em t = O deve 
ser dado por: 
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1 

p----
-1 +O,65r' 

onde r é a taxa de juros por um período em t = O. 

14) No exercício acima, suponha que voce queira taxar os ganhos de capital em 25% na fonte. 
Como fica p em função de r . 

15) Além das condições da Proposição n01, suponha, adicionalmente, que exista uma tributação na 
fonte sobre os juros pagos de acordo com uma alíquota igual a (l-a). Mostre que sempre deve 
valer que: 

Discuta também porque a desigualdade inversa não é necessariamente verdadeira. 

16) O que acontece nos exercícios 13 e 15 se a tributação sobre os juros for somente na declaração. 
Analise também o que acontece se juros pagos forem compensáveis com juros recebidos. 
Ignore quaisquer vantagens do tipo diferimento de imposto de um exercício para outro. 

17) No exemplo 2, suponha que o número de contratos de Zen) que se possa vender ou comprar 
no mercado futuro tenha de ser um múltiplo de 100.000. Reestude o exemplo e verifique qual 
a melhor forma da empresa ABC se defender em função das suas expectativas sobre as taxas 
de juros em t = 10 meses. 

18) Um resultado quase que idêntico à Proposição n04 pode ser demonstrado a partir da 
Proposição n° 3. De fato, se é possível construir n operações financeiras independentes que 
garantam em t = O que US$ 1,00 aplicado num outro instante t > O qualquer renderá 
(1 +ro,r+ 1 )/( 1 +ro, r ), então, pode-se garantir que o rendimento de US$ 1,00 aplicado em t = O 
até t = n será: 

1 + r02 1 + ro J 1 + r04 1 + rO•n- 1 1 + rO,n _ 
(1+r) , , , K -1+rOn' 

0,1 1 + rO,1 1 + rO,2 1 + rO,J 1 + rO,n-2 1 + rO,n_1 ' 

Faça esta demonstração e discuta porque o resultado assim obtido é mais restritivo que a 
Proposição n° 4. 

19) A empresa ABC tem a receber dos seus clientes um fluxo de caixa que corresponde a uma 
entrada de US$ 100.000 por mês durante sessenta meses. Em t =Ü as taxas de juros de curto 
prazo (até seis meses) são iguais a 4% ao ano, enquanto as de médio são iguais a 6,50% ao 
ano e as de longo (mais que tres anos) são iguais a 9%. Ela acha que entre t = 24 meses e t = 
36 meses pode haver uma mudança na estrutura a termo das taxas de juros, passando as taxas 
de curto prazo para 4,50%, as de médio para 6,75% e as de longo permanecendo em 9%. Em 
qualquer instante, estão sempre sendo lançados títulos de copon zero, com valor de face igual a 
US$ 1,00, de prazo igual a dez anos, altamente líquidos no mercado. Também existem 
mercados futuros para daí a seis meses para cada série lançada desses títulos a qual ainda não 
tenha chegado ao momento do seu resgate. A empresa ABC deseja saber o que pode fazer para 
garantir o máximo possível de resultado ao final dos cinco anos. 
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Seção 3 
20) Considere uma debênture, cujo valor de face é F , . a qual paga juros semestrais iguais a jF e 

que é inicialmente negociada com um deságio igual a a . Mostre que, em termos de 
rentabilidade, ela é eqüivalente a se realizar uma aplicação até o vencimento com uma taxa de 
juros r dada por: 

.~ 1 
---+J~ 
1 + ro v ;=1 (1 + roJ 

r=' -1, 
a 

onde os rO.i representam a estrutura a termo das taxas de juros ( i = 1, 2, 3 ... semestres) e v é 
a data de vencimento. A partir desse fato, mostre que uma mesma taxa de rentabilidade pode 
ser obtida com diferentes pares (a ,j). Mais ainda, considere o aumento homogêneo nas taxas 

de juros obtido quando se substitui 1+ rO,i por (1+ro.i )(1+8 )i. Mostre que para pequenos 

valores de 8 a variação na taxa de rentabilidade L1r é aproximadamente igual a: 

1 + jí i 

Llr = 1 + ro.v ;=1 (1 + ro.;) 8. 
a 

Conclua que quanto menor j e maior a, menor a sensibilidade de r a 8. 

21) Modifique o exemplo 4 de acordo com a nota de rodapé n° 7. 

22) No exemplo 4, suponha que tenha havido um aumento homogêneo das taxas de juros com 8 = 
0,01. Como devem variar o preço dos títulos da empresa ABC. 

Seção 4 
23) Calcule a duration de um título com coupon zero. Verifique que ela é igual ao tempo até o seu 

vencimento. 

24) Calcule a duration de uma debênture cujo valor de face é F, a qual dura n meses e que paga 
um juro mensal igual a J . 

25) Com os dados do exemplo n° 4, suponha que um investidor detém posições positivas e 
negativas em títulos da empresa ABC e deseja se proteger contra uma variação homogênea 
porém pequena das taxas de juros. A descrição da quantidade de cada um dos tipos de títulos 
que ele possui está dada na tabela abaixo. 
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Título Quantidade 
-----------" - -----

ABCI 12 

ABC2 5 

ABC3 (3) 

ABC4 9 

ABC5 (11) 

ABC6 15 

ABC7 (20) 

ABC8 35 

ABC9 (45) 

ABCIO 78 

ABCII (100) 

ABCI2 100 
- -

TOTAL = 7S 
---- .. -

o que é que ele deve fazer? 

26) Dados dois fluxos de caixa com a mesma duration e convexidades diferentes, qual será mais 
protegido pelo tipo de hedge da Proposição n° 5 ? 

27) É possível alterar a duration de um portfolio sem mexer em Vo ? Isto daria alguma vantagem? 

28) É possível alterar a convexidade de um portfolio sem alterar Vo nem a sua duration ? 

Seção 5 
29) Mostre que: 

a) A função usada para definir duration na seção 7.4 coincide com a função V da seção 7.5 
quando os 8' s são todos iguais; 

. 1 1 ~av b) DuratlOn = --(DV(O),(1,l, ... ,l)} = --~-
Vo Vo i=1 aOi (~.~ ..... 6.)=(O.O •.. _.O) 

c) A convexidade c de um fluxo de caixa é igual a: 

c=(1,l, ... ,llC(1,l, ... l) , 

onde C é a sua convexidade generalizada. 

30) Suponha que existe um título sem coupom cujo resgate é em t = n+ 1. suponha também que 
em t = O existam mercados futuros para o preço deste título nos instantes t = 1, 2, ... , n. 
Adapte a Proposição n° 6 a fim de usar estes mercados futuros como um instrumento para 
hedge contra uma variação generalizada na estrutura a termo das taxas de juros. 
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Seção 6 
31) Suponha que voce tenha uma carteira de investimentos, por exemplo um fundo de CDB' s pré

fixados, o qual voce queira hedgear contra uma variação no CDI. Como é que você poderia 
adaptar o DI-futuro com as idéias de duration ? 
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