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Resumo

Em economias com regimes de metas de inflação é comum que Bancos Centrais inter-

venham para reduzir os níveis de volatilidade do dólar, sendo estas intervenções mais

comuns em países não desenvolvidos. No caso do Brasil, estas intervenções acontecem

diretamente no mercado à vista, via mercado de derivativos (através de swaps cambiais)

ou ainda com operações a termo, linhas de liquidez e via empréstimos. Neste trabalho

mantemos o foco nas intervenções no mercado à vista e de derivativos pois estas repre-

sentam o maior volume financeiro relacionado à este tipo de atuação oficial. Existem

diversos trabalhos que avaliam o impacto das intervenções e seus graus de sucesso ou

fracasso mas relativamente poucos que abordam o que levaria o Banco Central do Brasil

(BCB) a intervir no mercado. Tentamos preencher esta lacuna avaliando as variáveis que

podem se relacionar às intervenções do BCB no mercado de câmbio e adicionalmente

verificando se essas variáveis se relacionam diferentemente com as intervenções de venda

e compra de dólares. Para tal, além de utilizarmos regressões logísticas, como na maioria

dos trabalhos sobre o tema, empregamos também a técnica de redes neurais, até onde

sabemos inédita para o assunto. O período de estudo vai de 2005 a 2012, onde o BCB

interveio no mercado de câmbio sob demanda e não de forma continuada por longos

períodos de tempo, como nos anos mais recentes. Os resultados indicam que algumas

variáveis são mais relevantes para o processo de intervenção vendendo ou comprando

dólares, com destaque para a volatilidade implícita do câmbio nas intervenções que

envolvem venda de dólares, resultado este alinhado com outros trabalhos sobre o tema.

Palavras-chave: banco central do brasil, intervenção no câmbio, logit, redes neurais
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Abstract

A common scenario in countries with inflation targeting regimes is Central Bank inter-

vention in exchange market to keep volatility under control. Those interventions are

commom in developing countries. In Brazil interventions are mostly done through spot

market, derivatives market (exchange rate swaps) and also through forward market

operations, liquidity and borrowing lines. Due to low volumes related to the last three,

we kept our efforts concentrated in interventions through spot and derivatives markets.

There are several articles discussing how successful those interventions are but only a

few evaluating which factors may lead Central Bank of Brazil to an intervention. We

try to fill this gap using two different techniques: the ever present logistic regression

and a new approach (as fas as we know) using artificial neural networks. In parallel

we will try to define if there are specific factors affecting different scenarios of interven-

tion. The dataset goes from 2005 to 2012, period where Central Bank of Brazil has

been intervening based on market demand and not in a standardized way for longer

periods of time. Our results show that there may be factors more relevant to one of

the intervention decisions (buying or selling dollars) and we can highlight the relevance

of exchange rate volatility, particularly in interventions where Central Bank of Brazil

is buying dollars. This result is fully aligned with other papers on the subject.

Keywords: central bank of brazil, exchange rate intervention, logit, neural networks
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Capítulo 1

Introdução

O objetivo deste trabalho é verificar empiricamente as variáveis que se relacionam

às intervenções de compra e venda de dólares do Banco Central do Brasil (BCB) no

mercado de câmbio. As intervenções realizadas pelos bancos centrais vêm sendo tema

de estudo nas áreas de economia e finanças e podemos citar Neely (2000) e Menkhoff

(2012) como dois exemplos de surveys sobre a vasta literatura de intervenções cambiais.

As pesquisas sobre os fatores que se relacionam às intervenções são bastante difundidas,

entretanto, a maioria dos artigos sobre o tema se concentra nas atuações no mercado à

vista, usando dados de países desenvolvidos, e empregam técnicas de regressão LOGIT

e/ou PROBIT. Este trabalho analisa os fatores relacionados às intervenções usando

dados de um país emergente, no caso o Brasil, investigando a atuação tanto no mercado

de dólar pronto como a atuação implementada com um instrumento derivativo, no caso

os swaps cambiais. Finalmente, os fatores que se relacionam às intervenções cambiais

são analisados não só por meio de um modelo de regressão LOGIT, mas também por

intermédio do modelo que utiliza redes neurais artificiais.

Existem evidências que as intervenções em mercados emergentes acontecem de

forma diferente daquelas que ocorrem em economias desenvolvidas (Menkhoff, 2012).

De acordo com dados do FMI, intervenções cambiais são atualmente uma questão mais
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pertinente a mercados emergentes, uma vez que bancos centrais de economias avançadas

não vêm intervindo regularmente e em grandes quantidades nos últimos anos (IMF,

2014). Além disso, a vantagem informacional e o tamanho relativo do banco central em

relação ao setor financeiro privado é maior no mundo emergente. Por fim, regulação mais

intensa e controle de capitais são mais frequentemente observados em mercados não

maduros. Entretanto, a literatura acadêmica sobre intervenção é focada principalmente

em países ricos, não dando a devida atenção às economias em desenvolvimento.

Usualmente, bancos centrais intervêm no câmbio negociando a moeda estrangeira

no mercado à vista. Contudo, a autoridade monetária pode também atuar via mercados

derivativos e de títulos. O governo brasileiro, antes da grande desvalorização cambial de

1999, atuou no câmbio no mercado futuro de dólar e via emissão de títulos indexados

à variação cambial. A partir de 2002, o BCB começou a ofertar swaps cambiais e,

atualmente, esse instrumento é a principal ferramenta de política cambial da autoridade

monetária brasileira1. Dependendo das condições de mercado, o BCB pode assumir

posições diferentes: na operação conhecida como swap tradicional ou de compra, o BCB

fica vendido em dólar, enquanto o mercado fica comprado. No swap reverso ou de venda,

ocorre o oposto2.

O preço de qualquer derivativo é conectado por condições de não arbitragem ao preço

à vista do ativo objeto. Assim, quando o banco central intervêm em um desses mercados,

automaticamente o outro é afetado. Negociar no mercado de derivativos apresenta como

vantagem a possibilidade de intervir na taxa de câmbio sem desembolso financeiro na

abertura da posição, portanto, sem modificar a quantidade de dinheiro em circulação na

economia e o nível das reservas internacionais3. Adicionalmente, derivativos ofertados

pelas autoridades podem fornecer um instrumento de proteção para o setor privado.
1Em outubro de 2014, o estoque de swap cambial atingiu a marca de 𝑈𝑆$ 100 bilhões, volume que

representava 26,5% das reservas internacionais brasileiras.
2Uma descrição mais detalhada da mecânica operacional do mercado de swaps cambiais ofertados

pelo BCB pode ser encontrada em Kohlscheen e Andrade (2013).
3Entretanto o swap cambial utilizado pelo BCB possui ajuste diário como os mercados futuros.

Assim, o BCB deve gerenciar a esterilização diariamente do fluxo financeiro relativo aos ajustes.
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Em países emergentes, apesar de a exposição cambial da economia ser significativa,

a proteção ao risco cambial pode não ser encontrada no mercado privado. Logo, ao

ofertar derivativos, o BCB completa o mercado permitindo um melhor gerenciamento

de exposição cambial pelas empresas.

Mas quais seriam as variáveis econômico-financeiras que estão relacionadas com as

intervenções do BCB? Há diferenças dessas variáveis entre os processos de intervenção

comprando ou vendendo dólares? Para tentar dar uma resposta a questões como estas,

além de utilizarmos a técnica de modelagem econométrica conhecida como regressão

logística multinomial, como na maioria dos trabalhos sobre o assunto, empregamos

também a técnica de redes neurais artificiais, até onde sabemos inédita para avaliações

relacionadas às intervenções. Ambos os modelos são aplicados com uma abordagem de

problema de aprendizagem supervisionada chamado genericamente de classificação, onde

categorizamos as ações possíveis do BCB a priori e utilizamos esta categorização como

variável alvo do problema de classificação, para que os modelos utilizados apresentem

suas próprias estimativas de ações e avaliem o percentual de acerto destas estimativas.

O uso de redes neurais artificiais em análises econômicas e financeiras vem crescendo

nos últimos anos. Os trabalhos iniciais estão relacionados ao uso de redes neurais

para análise de séries temporais, como por exemplo Xinhui e Kaizhou (1995), Kohzadi

et al. (1996). Alguns estudos mais específicos fazem o uso da modelagem por redes

neurais artificiais em avaliação de crédito (Nazari e Alidadi, 2013) e Bekhet e Eletter

(2014)), avaliação das interrelações entre preços de commodities (petróleo e ouro) com

o Euro (Malliaris e Malliaris, 2013), estimação do CBOE Market Volatility Index (VIX)

(Fernandes et al., 2014) ou ainda estimação de volatilidade (McAleer e Medeiros, 2011).

Apresentamos neste trabalho uma avaliação de importância das variáveis independentes

utilizadas no modelo por meio de uma análise de sensibilidade que apresentou resultados

compatíveis com a abordagem feita usando o modelo de regressão logística.

Existem diversos artigos relacionados ao tema deste trabalho. Adler e Tovar (2011)
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analisam as práticas de intervenção cambial e sua eficácia por meio de um banco de

dados qualitativo e quantitativo para quinze economias no período compreendido entre

2004 e 2010 (com exceção dos anos de 2008 e 2009, anos da crise financeira mundial),

com foco especial para países da América Latina. Eles afirmam que os dois motivos

mais citados para a intervenção são a construção de buffers de reserva internacionais

e conter a volatilidade das taxas de câmbio. Calvo e Reinhart (2000) afirmam que

os países em que o regime cambial é flexível na verdade intervêm no mercado de

câmbio. Reinhart (2000) argumenta que a intervenção do banco central pode suavizar

o comportamento da moeda estrangeira mediante acomodação de súbitos excessos de

oferta ou demanda, controlando parte do risco inerente às transações reais. Desta forma,

o banco central interviria para reduzir a volatilidade do câmbio. Rossi e Borges (2010)

e Oliveira e Plaga (2011) enumeram diferentes motivos para que um banco central

intervenha no mercado cambial: ajustar o balanço de pagamentos, tentar estabilizar

os preços domésticos (que podem ser pressionados via pass-through), sustentar um

determinado nível de câmbio para incentivar setores específicos e reduzir o prêmio de

risco resultante de volatilidade cambial. Teixeira et al. (2013) analisam os determinantes

da probabilidade de intervenção no mercado à vista de dólar no Brasil durante o período

de 1999 a 2010. Seus resultados indicam que o retorno cambial parece possuir papel

ativo na formulação das intervenções do BCB. Fernandes (2013) também analisa que

variáveis se relacionam às intervenções do Banco Central do Brasil no mercado de

câmbio através de regressões. A autora conclui que o BCB parece reagir a um conjunto

de variáveis: desvios da taxa de câmbio de sua tendência recente, comparação com o

movimento das moedas-pares, variações na cotação do dólar efetivo, volatilidade dos

mercados e das moedas, movimento relativo entre as bolsas local e internacional e nível

de reservas.

Os dados utilizados neste trabalho compreendem o período entre 2005 e 2012,

capturando situações extremas como a crise subprime em 2008 e períodos onde o governo
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decidiu tomar uma série de medidas específicas de controle cambial (mais precisamente

durante o ano de 2011), além das intervenções habituais. Períodos posteriores a 2012

apresentaram um padrão de intervenções mais padronizado, incluindo intervenções

diárias, portanto fugindo do objetivo principal que é a busca de determinantes de

intervenção quando estas acontecem sem um padrão pré-definido. A figura 1.1 apresenta

um resumo das intervenções do BCB nos mercados à vista e de swaps no período em

estudo. Nela representamos o montante mensal da intervenção, tanto no mercado à

vista quanto no mercado de swaps, sendo estes últimos computados na data do anúncio

da intervenção. Desta forma temos uma visão geral do total mensal de intervenções e

suas direções (compra, representadas por valores positivos, ou venda, representadas por

valores negativos).

Modelamos o problema como dois problemas de classificação, um mais completo

(classificação da ação do BCB como sete ações distintas, combinações de tipos de

intervenção e cenários de compra ou venda de dólares, além da não entrada no mercado)

e um mais simples (classificação da ação do BCB como três ações distintas, compra ou

venda de dólares, além da não entrada no mercado). Ambos os cenários foram avaliados

com o uso de um modelo de regressão logística (LOGIT) multinomial e pelo modelo

de redes neurais artificiais chamado MLP (Multilayer Perceptron). O modelo LOGIT

completo indica que as variáveis mais relevantes para os movimentos de intervenção

vendendo dólares (em contraposição a não intervir no mercado) são a volatilidade do

câmbio, indicada pela volatilidade implícita nas opções de dólar, nível do dólar, cupom

cambial, o diferencial (em reais) das taxas de juros entre real e dólar e a razão entre

a taxa de juros de aplicações referenciadas em dólar no Brasil e a taxa interbancária

praticada internacionalmente. Já para as intervenções de compra (em contraposição

a não intervir no mercado), os fatores relevantes são o nível do dólar, o risco-Brasil e

a razão entre a taxa de juros de aplicações referenciadas em dólar no Brasil e a taxa

interbancária praticada internacionalmente. Resultados similares foram encontrados
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Figura 1.1: Intervenções do BCB entre 2005 e 2012 nos mercados à vista e de Swaps.

pelo modelo de redes neurais.

Já o modelo simplificado indica relevância da volatilidade do câmbio para os mo-

vimentos de intervenção no mercado vendendo dólares e a relevância da razão entre

a taxa de juros de aplicações referenciadas em dólar no Brasil e a taxa interbancária

praticada internacionalmente nos movimentos de intervenção no mercado comprando

dólares (ambas em relação à não-intervenção no mercado). Mais uma vez o o modelo

de redes neurais apresentou resultados compatíveis com os encontrados na regressão

logística.

Todas as abordagens indicaram a relevância da variável volatilidade do câmbio no
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movimento de intervenção do BCB vendendo dólares, resultado alinhado com outros

trabalhos citados acima.

Ao observar os resultados pelo poder de previsão dos modelos, chegamos a 74,50% de

acerto total no modelo completo usando LOGIT multinomial e 79,35% de acerto total

no modelo completo avaliado por redes neurais. Já o modelo simplificado apresentou

83,40% de acerto total no modelo LOGIT multinomial e 88,52% no modelo de redes

neurais.

O trabalho está organizado da seguinte forma: na seção dois discutimos os mode-

los utilizados, na seção três discorremos sobre as séries temporais utilizadas e outros

detalhes referentes aos dados utilizados nos modelos, na seção quatro apresentamos os

resultados das execuções dos modelos e suas interpretações e finalmente, na seção cinco

apresentamos as considerações finais.





Capítulo 2

Especificação dos modelos

2.1 Regressão logística multinomial

A regressão logística multinomial, conhecida como LOGIT multinomial, é um modelo

probabilístico de resposta discreta apropriado para análises onde a variável dependente

apresenta mais de duas categorias possíveis, sem que estas estejam necessariamente

ordenadas. No caso específico deste trabalho a quantidade de categorias de intervenção

varia de três, no modelo mais simples, a sete no modelo mais completo quanto às

possibilidades de intervenção.

O modelo LOGIT multinomial, apesar de fornecer uma superfície de decisão linear,

pode ser utilizado para a solução de problemas não-lineares. Sendo 𝑌𝑖 a probabilidade de

um determinado resultado, baseado na combinação de variáveis independentes, temos:

𝑌𝑖 = 𝑒𝑢

1 + 𝑒𝑢

Onde 𝑌𝑖 é a probabilidade estimada do i-ésimo caso estar em uma das categorias

em estudo, e 𝑢 é uma equação de regressão linear:

𝑢 = 𝐴 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + · · · + 𝐵𝑘𝑋𝑘
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Os parâmetros da regressão são definidos por uma constante 𝐴, os coeficientes 𝐵𝑗 ,

𝑗 = 1 . . . 𝑘, e as variáveis independentes 𝑋𝑗 .

Esta equação de regressão linear dá origem ao chamado logit ou log-odds:

𝑙𝑛( 𝑌𝑖

1 − 𝑌𝑖

) = 𝐴𝑖 + Σ𝐵𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 (2.1)

em que a equação de regressão linear é o logaritmo natural da probabilidade de estar

em uma categoria dividido pela probabilidade de estar na outra categoria. A estimativa

dos coeficientes 𝐵𝑗 é feita por máxima verossimilhança.

A análise é feita como uma combinação de diversas regressões logísticas binárias,

como especificado acima, usando uma das categorias como referência. No caso específico

deste trabalho, buscamos a avaliação da opção diária do BCB de intervir no mercado

de câmbio vendendo ou comprando dólares, seja por meio do mercado de derivativos

(mais especificamente o mercado de swaps cambiais), seja por meio do mercado à vista

ou ainda por uma combinação destes dois instrumentos financeiros contra a opção de

manter-se afastado do mercado, opção chamada daqui para frente de inação.

O algoritmo de regressão logística fornece um conjunto de coeficientes para cada

uma das comparações entre as variáveis independentes e a categoria de referência. Este

conjunto de equações será utilizado para calcular uma probabilidade de pertencer a

cada uma das categorias e a equação de regressão que fornecer a maior probabilidade

indicará a categoria sugerida para o conjunto de informações avaliado. Compara-se a

categoria predita com a categoria real de ação do BCB para o cálculo do percentual de

acerto do modelo.

O modelo exige ainda que a variável dependente seja categórica (valores discretos),

ou seja, que pode ser mensurada por um número limitado de valores ou categorias, sendo

bem mais flexível com as variáveis independentes e aceitando combinações de variáveis

categóricas e variáveis contínuas. Não há necessidade de uma ordenação formal entre
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as categorias, o que poderia indicar algum grau de relevância diferenciada ou gradação

entre as mesmas.

Uma abordagem econométrica detalhada dos modelos logísticos e particularmente

sobre o LOGIT Multinomial pode ser encontrada em Wooldridge (2002) e Carter et al.

(2011).

2.2 Redes Neurais Artificiais

O uso de redes neurais artificiais em análises econômicas e financeiras vem crescendo

nos últimos anos. Os trabalhos iniciais estão relacionados ao uso de redes neurais para

análise de séries temporais, como por exemplo Xinhui e Kaizhou (1995), Kohzadi et al.

(1996). Para referências mais recentes, consultar Medeiros et al. (2006), Wong et al.

(2010) e da S. Gomes et al. (2011).

Alguns estudos mais específicos fazem o uso da modelagem por redes neurais artifici-

ais em avaliação de crédito (Nazari e Alidadi, 2013) e (Bekhet e Eletter, 2014), avaliação

das interrelações entre preços de commodities (petróleo e ouro) com o Euro (Malliaris e

Malliaris, 2013), estimação do CBOE Market Volatility Index (VIX) (Fernandes et al.,

2014) ou ainda estimação de volatilidade (McAleer e Medeiros, 2011).

O modelo de redes neurais artificiais (daqui para frente chamado apenas de redes

neurais) foi baseado na estrutura do neurônio humano, a partir do trabalho de McCul-

loch e Pitts (1943) e seu modelo de neurônio artificial. O termo "redes neurais"pode

ser considerado um nome genérico para um conjunto amplo de modelos de inteligência

artificial e aprendizagem de máquina.

Em 1958, Frank Rosenblatt complementou o modelo simplificado de neurônio apre-

sentado por McCulloch-Pitts (Rosenblatt, 1958) introduzindo uma regra de ajuste para

o modelo e apresentando uma rede com múltiplos neurônios dispostos em camadas com

o poder de estimar saídas binárias, modelo este chamado de Perceptron. A figura 2.1
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mostra este que é considerado o primeiro modelo de rede neural.

Figura 2.1: Modelo básico de Perceptron.(Fonte: Wikicommons (2015))

No modelo simplificado de Perceptron acima, os pesos (𝑊𝑛) são aplicados às entra-

das 𝑋𝑛 e a soma ponderada resultante segue para uma função que produzirá a saída

𝑦.

Para modelar um processo não linear, utilizamos um modelo de redes neurais ampli-

ado chamado Perceptron de Múltiplas Camadas (Multilayer Perceptron - MLP) cujos

parâmetros são ajustados pelo algoritmo de retropropagação (backpropagation). Este

modelo é amplamente documentado tanto em inglês (ver Haykin, 2009; Ripley, 1996)

quanto em português (ver de Pádua Braga et al., 2000).

O modelo MLP utilizado neste trabalho pode ser especificado simplificadamente

como uma função 𝑓 : 𝑅𝐸 → 𝑅𝑆 , sendo 𝐸 a dimensão do vetor de entrada 𝑥 e 𝑆 a

dimensão do vetor de saída 𝑓(𝑥). Assim:

𝑓(𝑥) = 𝑓1(𝑏2 + 𝑊2(𝑓2(𝑏1 + 𝑊1 · 𝑥))) (2.2)

Onde 𝑏1 e 𝑏2 representam os vetores de bias, 𝑊1 e 𝑊2 representam as matrizes de

pesos e 𝑓1 e 𝑓2 as funções de ativação. A camada escondida está representada pela

função 𝐻(𝑥) = 𝑓2(𝑏1 + 𝑊1 · 𝑥) e 𝑊1 é uma matriz de pesos que conecta o vetor de

entradas à camada escondida. A discussão sobre as escolhas de funções de ativação para

𝑓1 e 𝑓2 segue mais a frente. Para finalizar, o vetor de saída 𝑆(𝑥) = 𝑓1(𝑏2 + 𝑊2 · 𝐻(𝑥))

é calculado. O processo de treinamento da rede neural MLP será responsável pela

definição do conjunto total de parâmetros 𝜃 = {𝑊2, 𝑏2, 𝑊1, 𝑏1}.
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Os parâmetros chamados bias (𝑏1 e 𝑏2) em um modelo de rede neural tem por

objetivo permitir a translação dos hiperplanos que representam a superfície de decisão,

de forma que a separação das classes seja facilitada.

O algoritmo de retropropagação é responsável por calcular o erro na camada de

saída da rede neural e repassar este erro para as camadas anteriores, calculando os

pesos e modificando-os de forma a minimizar o erro médio.

A execução de um modelo de redes neurais envolve a definição do conjunto de

parâmetros gerais que serão utilizados. Além da escolha das funções de ativação, deve-

se definir o número de camadas escondidas e unidades nesta mesma camada da rede,

função de erro, método de treinamento, a divisão da amostra em grupos de treinamento

e teste e o algoritmo de otimização utilizado.

A decisão pelo número de camadas escondidas do modelo foi tomada com base

no propósito do modelo no trabalho. De forma geral, uma rede neural sem camada

escondida age da mesma forma que regressões lineares. A inclusão de uma camada

escondida permite a aproximação de qualquer função que leve um espaço finito contínuo

em outro. Já duas camadas escondidas permite uma maior flexibilidade quanto ao tipo

de função a ser representado. Um maior número de camadas pode ainda ser utilizado

em aplicações mais específicas como o reconhecimento de imagens e sons, porém com

alto custo computacional. Optamos por uma camada apenas pois este modelo apresenta

bom desempenho para problemas genéricos de classificação.

Para definir a quantidade de unidades da camada escondida não existe uma regra

bem estabelecida. Alguns autores mencionam que nunca deve ser mais que duas vezes

a quantidade de variáveis na camada de entrada do modelo (Berry e Linoff, 2004),

outros dizem que devem existir tantas unidades quanto dimensões que capturem entre

70% e 90% da variação dos dados de entrada pela Análise de Componentes Principais

(Boger e Guterman, 1997). Uma discussão sobre como o número de unidades na camada

escondida influencia o trade-off entre Bias e Variância pode ser vista em Geman et al.
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(1992) e uma revisão de métodos para definir o número de unidades da camada escondida

pode ser encontrada em Sheela (2013). Finalmente, Medeiros et al. (2006) apresenta

uma metodologia para definição deste parâmetro. Nosso modelo utiliza seis unidades na

camada escondida no cenário composto por três categorias e onze unidades no cenário

com sete categorias.

A função de erro utilizada foi a chamada cross-entropy. Golik et al. (2013) discorre

sobre vantagens e desvantagens da função cross-entropy para o caso específico de

aplicação das redes neurais em reconhecimento de escrita, sem perda de generalidade,

e conclui que esta função permitiu chegar a mínimos locais melhores, ao contrário do

critério de erro quadrático que apresentou maiores dificuldades, principalmente em

casos similares ao nosso, onde a inicialização dos pesos é aleatória. Seja 𝑥 um vetor

de entrada e consideremos que o modelo calcula um resultado para cada categoria 𝑐.

Estes resultados podem ser interpretados como estimativas de probabilidade a posteriori

𝑞(𝑐|𝑥). A função cross-entropy é representada por:

𝑞(𝑐|𝑥) = arg min
{𝑞(𝑐|𝑥)}

{︁ ∑︁
𝑛

log(𝑞(𝑐𝑛|𝑥𝑛))
}︁

As funções de ativação foram definidas com base no objetivo do problema. A

função de ativação da camada escondida escolhida foi a Tangente Hiperbólica que

leva argumentos reais no intervalo (−1,1), por ser amplamente utilizada em problemas

genéricos, além de diferenciável, aspecto importante para o algoritmo de retropropagação.

A função de ativação da camada de saída escolhida foi a Softmax, que transforma um

vetor de números reais em um vetor cujos elementos estejam no intervalo (0,1), situação

ideal para interpretação da saída do modelo como probabilidades. Uma ampla discussão

sobre funções de ativação pode ser encontrada em Duch e Jankowski (1999).

O método de treinamento escolhido foi o Batch Propagation que atualiza os pesos

das ligações após processar todos os dados de treinamento, ou seja, utiliza informações
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de todos os registros do conjunto de treinamento. Normalmente é mais utilizado pois

minimiza o erro total, porém atualiza os pesos muitas vezes até que a condição de

parada seja alcançada, necessitando então de muitas passagens pelos dados. Indicado

para conjuntos de dados de pequeno porte.

A divisão da amostra entre casos de treinamento e de testes foi de 70% dos dados

para o conjunto de treinamento e 30% para o conjunto de testes e a distribuição entre

estes grupos feita aleatoriamente. A decisão sobre estes percentuais foi baseada em

observações empíricas.

Para algoritmo de otimização foi escolhido o Scaled Conjugate Gradient. Este al-

goritmo foi introduzido em 1993 por Martin F. Møller (Møller, 1993) e faz parte da

classe de métodos de gradiente conjugado. São considerados técnicas de segunda or-

dem que ajudam a minimizar funções objetivo multivariadas. Por serem de segunda

ordem, fazem uso da aproximação da segunda derivada da função objetivo ao contrário

da retropropagação padrão que faz uso da primeira derivada apenas. Uma técnica de

segunda ordem encontra um melhor caminho para o mínimo da função, porém com um

custo computacional mais alto. Enquanto a retropropagação padrão interativamente

busca o mínimo apenas usando o gradiente da função de erro, o método do gradiente

conjugado caminha na direção conjugada da direção do passo anterior, também inte-

rativamente. Desta forma, a informação sobre a minimização realizada em um passo

não é completamente perdida no passo seguinte. Maiores detalhes sobre este método

podem ser encontrados em Press et al. (2007) e Wasserman (1993).

Como os algoritmos de redes neurais possuem um componente probabilístico para

a escolha inicial dos pesos, os resultados finais podem variar entre as execuções. Para

tornar os resultados aqui apresentados reproduzíveis usou-se uma semente fixa para

geração dos números pseudo-aleatórios, semente esta inicializada antes de cada execução.
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Considerações sobre os dados

As séries de dados utilizadas como variáveis de entrada para os modelos foram determi-

nadas com base na percepção de eventual relevância para a decisão a ser tomada pelo

BCB quanto à intervenção no mercado de câmbio e replicam parcialmente os conjuntos

de variáveis utilizados em outros trabalhos sobre o tema, particularmente nos trabalhos

de Fernandes (2013) e Teixeira et al. (2013). Buscamos um conjunto de séries que forne-

cessem dados variados sobre as condições diárias de mercado, tentando uma avaliação

por ângulos diferentes que capturassem possíveis fatores (endógenos ou exógenos) de

influência na decisão do BCB de intervir ou não no mercado de câmbio. Todas as séries

de dados são públicas e podem ser encontradas nos sites do Banco Central do Brasil,

𝐵𝑀&𝐹𝐵𝑂𝑉 𝐸𝑆𝑃𝐴 e Bloomberg. A lista a seguir apresenta os códigos utilizados para

as variáveis que representam as séries utilizadas no trabalho e uma pequena descrição

de cada uma:

• PTAX - Taxa de conversão oficial entre dólar e real.

• CC360 - Taxa de negociação de cupons cambiais para prazos de um ano. A

definição de cupom cambial segue mais a frente.

• SP500 - 𝑆&𝑃500 é a abreviação de Standard & Poor’s 500, um índice do mercado
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financeiro norte-americano que consiste em ações de 500 empresas escolhidas,

entre outros fatores, de acordo com o seu tamanho, liquidez e setor. A lista de

companhias que constituem o índice é elaborada pelo Comitê dos Índices 𝑆&𝑃 ,

formado por diversos economistas e analistas de referência. É considerado como

representativo do desempenho do mercado de ações norte-americano.

• DXY - (US Dollar Index) é a medida de valor do dólar americano quando

comparado a uma cesta de outras moedas, (euro, iene japonês, libra esterlina,

dólar canadense, coroa sueca e franco suíço). Cada uma destas moedas contribui

com pesos diferentes na análise.

• IBOV - (Índice BOVESPA) É o mais importante indicador do desempenho

médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Retrata o comportamento

dos principais papéis negociados na 𝐵𝑀&𝐹𝐵𝑂𝑉 𝐸𝑆𝑃𝐴. Reflete o desempenho

médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade

do mercado de ações brasileiro. Para que sua representatividade se mantenha

ao longo do tempo, a composição da carteira teórica é reavaliada a cada quatro

meses. A reavaliação é feita com base nos últimos doze meses, onde são verificadas

alterações na participação de cada ação.

• CDSBRZ10 - (Credit Default Swap - CDS) é um contrato bilateral que permite

ao investidor comprar proteção para crédito específico contra evento de crédito do

emissor de determinado ativo (inadimplência, falha em pagamentos, reestruturação

de dívida ou falência). O prêmio do CDS com prazo de 10 anos é utilizado como

medida de risco de crédito soberano (neste caso específico, o chamado risco-brasil).

• VOLIMPLICITADOLAR - Volatilidade implícita das opções de dólar com

prazo para um mês. A volatilidade é a medida da taxa de variação de um ativo

financeiro num determinado período e indica qual a expectativa da amplitude

da variação futura, oferecendo uma estimativa do intervalo de preços que o ativo
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poderá estar no futuro. A volatilidade implícita é uma estimativa da volatilidade

que o mercado está praticando atualmente. Não existe uma fórmula fechada

para seu cálculo, mas é possível avaliá-la através de modelos matemáticos de

precificação de derivativos, como o modelo Black & Scholes, por exemplo.

• RAZAOSWAPLIBOR - Expressão 𝑙𝑛(𝑆𝑊 𝐴𝑃 𝐷𝐼×𝑃 𝑅𝐸
𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅 ) , ou seja, medida do

diferencial da taxa de juros entre Swaps DIxPre e LIBOR. Representa o diferencial

das taxas de juros entre real e dólar. É um dos fatores que podem indicar a

possibilidade de operações de Carry-Trade. Neste tipo de operação, o investidor

estrangeiro toma dinheiro emprestado a juros mais baixos em países como Estados

Unidos e Japão e aplica estes recursos em economias com taxas de juros mais

altas, ganhando na diferença entre as taxas, mas com risco cambial.

• RAZAOCCLIBOR - Expressão 𝑙𝑛( 𝐶𝐶360
𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅) , ou seja, medida do diferencial da

taxa de juros entre cupom cambial e LIBOR. Representa a razão entre a taxa

de juros de aplicações referenciadas em dólar no Brasil e a taxa interbancária

praticada internacionalmente.

As razões acima fazem referência às seguintes séries:

• LIBOR - Taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) para prazos de um ano.

É uma taxa de referência diária tomada das taxas de juros oferecidas para grandes

empréstimos entre os bancos internacionais, muito utilizada como taxa referencial

nas transações internacionais.

• SWAPSDIxPRE - Taxa em reais "livres de risco", apuradas a partir do DI-futuro

em contratos registrados e tendo como contraparte central a 𝐵𝑀&𝐹𝐵𝑂𝑉 𝐸𝑆𝑃𝐴,

para prazos de um ano.

Todas as séries têm frequência diária e foram convertidas para séries de retorno,

quando aplicável, de forma contínua. O dados abrangem o período entre janeiro de
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2005 e março de 2012 (totalizando 1811 registros), tendo sido um período em que o

BCB interveio no mercado de câmbio de forma aparentemente não padronizada, além

de incluir dados relativos à crise Subprime em 2008. Datas posteriores apresentam um

cenário de intervenções mais padronizadas, com atuações frequentes e por períodos

mais longos.

Uma análise inicial e caracterização do conjunto de variáveis pode ser feita por meio

das estatísticas descritivas, apresentadas na tabela 3.1. Já a tabela de correlações para

o conjunto de variáveis pode ser consultada no Apêndice B.

Tabela 3.1: Estatísticas descritivas do conjunto de variáveis independentes.

MÉDIA MEDIANA VARIÂNCIA DESVIO PADRÃO MÍN MÁX
PTAX 1,968 1,868 0,083 0,289 1,535 2,762
CC360 3,896 3,900 2,290 1,513 1,400 8,620
SP500 1227,503 1252,250 30737,975 175,323 767,530 1565,150
DXY 81,337 80,993 25,145 5,016 71,329 92,330
IBOV 51208 54375 206576073 14372 23609 73516
CDSBRZ10 217,650 170,860 10805,016 103,947 94,530 601,156
VOLIMPLICITADOLAR 15,807 14,283 55,194 7,429 6,150 66,370
RAZAOSWAPLIBOR 1,707 1,619 0,441 0,664 0,672 2,853
RAZAOCCLIBOR 0,455 0,318 0,224 0,473 -0,251 1,929

A categorização da variável dependente foi feita de forma a refletir as possibilidades

de intervenção utilizadas pelo BCB no momento da intervenção. Para verificar a resposta

do modelo em duas situações distintas, optamos por dois modelos de categorização. No

modelo completo a classificação a priori foi baseada em sete categorias e visa uma

abordagem mais detalhada das possíveis intervenções do BCB, incluindo intervenções

isoladas em um dos mercados em estudo (à vista e de swaps cambiais) e combinadas

entre os dois mercados. No modelo simplificado buscamos apenas refletir a ação do

BCB como sendo de venda ou compra de dólares, considerando a ação total. A tabela

3.2 apresenta a opção de categorização das ações do BCB no modelo completo.

A tabela 3.3 apresenta a categorização utilizada no modelo simplificado:
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Tabela 3.2: Categorização do modelo completo

Categoria Descrição
0 O BCB toma uma posição de venda de dólares, quando con-

jugados os resultados do mercado à vista e do mercado de
derivativos (swaps cambiais).

1 O BCB toma uma posição de venda de dólares, quando atua
apenas no mercado à vista.

2 O BCB toma uma posição de venda de dólares, quando atua
apenas no mercado de derivativos (swaps cambiais).

3 Inação, ou seja, o BCB não opera nem no mercado à vista,
nem no mercado de derivativos (swaps cambiais).

4 O BCB toma uma posição de compra de dólares, quando
atua apenas no mercado de derivativos (swaps cambiais).

5 O BCB toma uma posição de compra de dólares, quando
atua apenas no mercado à vista.

6 O BCB toma uma posição de compra de dólares, quando
conjugados os resultados do mercado à vista e do mercado
de derivativos (swaps cambiais).

Tabela 3.3: Categorização do modelo simplificado

Categoria Descrição

0 O BCB toma uma posição de venda de dólares, independente

dos instrumentos financeiros utilizados.

1 Inação, ou seja, o BCB não opera nem no mercado à vista,

nem no mercado de derivativos (swaps cambiais).

2 O BCB toma uma posição de compra de dólares, indepen-

dente dos instrumentos financeiros utilizados.

O mercado à vista (spot market, em inglês) é utilizado tanto para compra quanto

para venda de moeda estrangeira. Já o principal instrumento de derivativos utilizado

pelo BCB para intervir no mercado de câmbio no período em estudo foram os chamados

Swaps cambiais. Segundo BCB (2014):
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Swap é um instrumento derivativo que permite a troca de rentabilidade

dos ativos. As operações de swap cambial realizadas pelo Banco Central

(BCB) consistem na compra ou venda de um contrato padronizado de deri-

vativo negociado na 𝐵𝑀&𝐹𝐵𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎. A compra ou venda desses contratos

pelo BCB ocorre por meio de leilões realizados em sistema eletrônico pró-

prio, denominado Oferta Pública (Ofpub). Todas as instituições financeiras

podem participar diretamente do evento. Após a realização do leilão, as

propostas vencedoras são registradas na 𝐵𝑀&𝐹𝐵𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎 e, a partir da

chamada ’data de início’, os contratos passam a ser livremente negociados

naquela Bolsa.

Um contrato de swap tem valor final (no vencimento) equivalente a

𝑈𝑆$50.000 e valor inicial correspondente ao valor final descontado pela taxa

de juro representativa do cupom cambial da operação, sendo esta o objeto

de negociação dos contratos. Uma operação de compra dos referidos contra-

tos implica assumir posição ativa na taxa de juro doméstica, representada

pela Taxa Selic, e posição passiva em variação cambial mais taxa de juro

representativa do cupom cambial; naturalmente, uma venda dos contratos

implicará assumir posição ativa e passiva inversa àquela da compra. A com-

pra de contrato de swap pelo BCB é identificada pelo mercado como swap

cambial ’tradicional’, ou simplesmente swap cambial, enquanto que a venda

é identificada como swap cambial ’reverso’.

Ainda segundo o mesmo documento:

O cupom cambial representa a taxa de juros de aplicações referenciadas

em dólar, cotada no mercado nacional. Pode ser calculado como o diferencial

entre a taxa de juros, em reais, e a expectativa de desvalorização da taxa

de câmbio.
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Definimos como a data de intervenção do BCB a data de anúncio da intervenção

e como trabalhamos com dados de fechamento do mercado, utilizamos dados sempre

com a defasagem de um dia em relação ao anúncio do leilão.

A partir do ano de 2011, o BCB aplicou uma série de medidas específicas de controle

cambial. Ao entender que estas medidas podem ter tido influência nas decisões de

intervenção que são objeto de estudo neste trabalho, incluímos uma série de variáveis

de controle para indicar tais medidas no formato de variáveis dummy, ou seja, indicadores

binários que valem um quando a medida está em vigor e zero caso contrário. As variáveis

de controle estão descritas na tabela 3.4.



23

Tabela 3.4: Variáveis de controle das medidas de controle cambial

Variável Descrição
𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _1 Por ter sido uma medida em etapas, incluímos três variáveis

de controle específicas. Em 28/03/2011, o governo implemen-
tou uma taxa de 6% para empréstimos feitos no exterior
com prazos inferiores a um ano (variável 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _1𝐴).
Em 29/02/2012 a taxa foi estendida aos empréstimos com
prazos de três anos (variável 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _1𝐵), sendo posteri-
ormente estendida mais uma vez, agora aos empréstimos de
cinco anos (variável 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _1𝐶).

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _2 Em 08/07/2011 o limite de dedução para reservas não remu-
neradas foi reduzido.

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _3 Em 31/08/2011 o COPOM (Comitê de Política Monetária)
do BCB tomou a decisão inesperada de reduzir a taxa básica
de juros da economia em 0,5%, tornando operações de Carry-
Trade menos atrativas.

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _4 Esta medida foi incluída em duas etapas. Em 26/07/2011 o
governo brasileiro anunciou que posições vendidas em deri-
vativos de câmbio seriam taxadas pelo IOF (Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros) porém a medida
não entrou em vigor imediatamente por motivos operacionais
(variável 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _4𝐴). Em 16/09/2011 a medida foi final
mente implementada (variável 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _4𝐵).

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉 _5 Em 01/12/2011 a taxação sobre fluxo de investimentos de
portfólio foi eliminada.

Lembramos que existem outras formas de intervenção além das consideradas neste

trabalho, como por exemplo operações à termo, linhas de liquidez e empréstimos. Porém

devido ao baixo volume financeiro destas operações em relação ao volume total negoci-

ado, decidimos por não incluí-las em nossa análise. Uma discussão sobre a validade ou

não da inclusão das linhas de liquidez pode ser encontrada em Fernandes (2013).
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Discussão dos resultados

O trabalho busca avaliar os fatores que possam ter influenciado na entrada do BCB no

mercado de câmbio durante o período estudado e se existe relação entre estes fatores e

o tipo de intervenção (compra ou venda de dólares). Para tal, modelamos o problema

como um problema de classificação e executamos um modelo econométrico clássico

de regressão logística multinomial para apurar os resultados. Paralelamente ao uso do

modelo clássico, optamos por executar um modelo de redes neurais artificiais de forma

a verificar o comportamento deste tipo de abordagem para o problema em estudo.

A ferramenta utilizada para tratamento dos dados, execução dos modelos, extraçao e

avaliação dos resultados foi o IBM SPSS Statistics.

Ao avaliarmos a distribuição dos dados pelas classes pré-definidas no modelo de

sete categorias obtemos o resultado apresentado na figura 4.1.
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Figura 4.1: Distribuição dos dados para o modelo completo

No caso do modelo simplificado (três categorias), a distribuição entre as categorias

apresentou o resultado da figura 4.2:

Figura 4.2: Distribuição dos dados para o modelo simplificado
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Uma avaliação relevante dos dados é a análise da presença de outliers. Esta avaliação

foi deliberadamente descartada pois buscamos agregar toda e qualquer informação

disponível para avaliação dos determinantes de intervenção. Para tal, a ocorrência de

registros discrepantes pode ser relevante pois indicam situações extremas que podem ter

interferido na decisão de intervir ou não e como fazer esta intervenção. Um exemplo de

registros que poderiam ser descartados como outliers porém têm um papel importante

para o problema proposto são os registros que cobrem o período da crise Subprime,

entre o segundo semestre de 2008 e o primeiro semestre de 2009.

4.1 Modelo completo - sete categorias

Nosso modelo chamado completo possui nove variáveis independentes numéricas e

uma variável dependente categórica, que recebe valores entre zero e seis, conforme a

categorização feita a priori baseada na ação do BCB.

4.1.1 Modelo LOGIT Multinomial

Como mencionado anteriormente, devemos executar o modelo LOGIT Multinomial

escolhendo uma categoria de referência. Em nosso caso, a categoria de referência é a

que representa a não entrada do BCB no mercado, seja à vista, seja via derivativos

(inação), ou mais especificamente a categoria três. A partir daí os passos iniciais são

para verificar a validade do modelo.

Inicialmente avaliamos a significância da estatística 𝜒2 para o nível de significância

estabelecido (95%). A hipótese nula é que não há diferença entre o modelo sem variáveis

independentes e o modelo com variáveis independentes. Como o p-valor da estatística

𝜒2 é (0,000), menor que o nível de significância do teste (0,05), então rejeitamos a

hipótese nula e o modelo é aceito pois existe uma relação entre as variáveis dependente

e independentes.



4.1. Modelo completo - sete categorias 27

Apesar de termos como calcular medidas de correlação, estas não trazem muita

informação sobre precisão e erro do modelo. Uma forma de avaliar a utilidade de uma

regressão logística é verificar uma melhora de pelo menos 25% na capacidade de previsão

do modelo, quando comparado com uma escolha aleatória. Para estimar a capacidade de

escolha aleatória de cada modelo pode-se somar o quadrado da participação percentual

de cada grupo no conjunto de dados (também conhecida como Marginal Percentage).

Esta métrica chama-se Proportional By Chance Accuracy Rate, sendo usada para ava-

liar a relevância de modelos logísticos (ver Bayaga, 2010). O cálculo desta estatística

para nossa distribuição de dados apresentou o valor de 45,04%; ao adicionarmos o

’sobrepeso’ de 25% chegamos à 56,30%. Como o percentual de acerto total do modelo

(74,50%) é maior que o percentual de acerto mínimo esperado com o sobrepeso de 25%,

consideramos o modelo válido.

Ao executar o modelo LOGIT multinomial com todo o conjunto de variáveis inde-

pendentes decidimos avaliar o subconjunto de variáveis estatisticamente significativas

para o grau de confiança estabelecido, em nosso caso 90%. De posse dos parâmetros,

faremos uma interpretação econômica simplificada dos resultados. Buscamos assim

identificar quais fatores poderiam influenciar mais a decisão do Banco Central intervir

no mercado de câmbio para os tipos de intervenção estudados contra a opção de não

entrar no mercado. O resultado integral da regressão logística no modelo completo,

incluindo os p-valores, está disponível no Apêndice A.

Os parâmetros encontrados para as variáveis estatisticamente significativas podem

ser vistos na tabela 4.1.
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Tabela 4.1: Betas significativos estimados por LOGIT multinomial no modelo completo
((*), (**) e (***) indicam significância a 90%, 95% e 99%, respectivamente). A variável
dependente é a ação tomada pelo BCB e a categoria de referência é a inação.

Ação do BCB / Variável Beta

BCB vende dólares, resultado total dos mercados

CC360 0,755(**)

VOLIMPLICITADOLAR 0,447(***)

RAZAOCCLIBOR 3,242(**)

BCB vende dólares, apenas no mercado à vista.

CC360 −1,337(***)

IBOV −25,221(*)

VOLIMPLICITADOLAR 0,320(***)

RAZAOSWAPLIBOR −6,588(***)

RAZAOCCLIBOR 8,729(***)

BCB vende dólares, apenas no mercado de swaps.

PTAX 58,648(***)

CC360 1,259(***)

CDSBRZ10 −18,316(***)

VOLIMPLICITADOLAR 0,380(***)

RAZAOSWAPLIBOR 2,566(*)

BCB compra dólares, apenas no mercado de swaps.

PTAX 42,285(*)

DXY −129,293(***)

CDSBRZ10 27,770(***)

BCB compra dólares, apenas no mercado à vista.

CC360 −0,814(***)

VOLIMPLICITADOLAR −0,074(***)

RAZAOSWAPLIBOR −3,803(***)

RAZAOCCLIBOR 5,166(***)

BCB compra dólares, resultado total dos mercados.

DXY −40,678(*)

CDSBRZ10 −9,274(*)

VOLIMPLICITADOLAR −0,058(*)
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De acordo com estes resultados, podemos considerar que os dados de fechamento

do mercado do dia anterior à decisão de intervenção referentes ao cupom cambial,

volatilidade implícita nas opções de dólar, nível do dólar (indicado pelos retornos diários

da PTAX), o diferencial (em reais) das taxas de juros entre real e dólar (razão Swaps

DIxPre contra LIBOR) além da razão entre a taxa de juros de aplicações referenciadas

em dólar no Brasil e a taxa interbancária praticada internacionalmente (razão Cupom

Cambial contra LIBOR) são relevantes para o movimento do Banco Central optar por

intervir no mercado vendendo dólares no lugar de não intervir.

Por outro lado, o nível do dólar, o Risco-Brasil (indicado pelo CDS de 10 anos) e

a razão entre a taxa de juros de aplicações referenciadas em dólar no Brasil e a taxa

interbancária praticada internacionalmente (razão Cupom Cambial contra LIBOR) são

relevantes para o movimento do Banco Central optar por intervir no mercado comprando

dólares, no lugar de não intervir.

Um destaque deve ser dado à importância a volatilidade implícita de opções de

dólar na opção de intervenção do BCB vendendo dólares. Este resultado está alinhado

com resultados de outros trabalhos, destacando Fernandes (2013), Teixeira et al. (2013),

Adler e Tovar (2011) e Calvo e Reinhart (2000). Vale a pena também ressaltar que a

volatilidade implícita apresenta beta positivo nas intervenções de venda e beta negativo

nas intervenções de compra. Esta assimetria se contrapõe à justificativa oficial do BCB

de intervir para conter a volatilidade da taxa de câmbio.

O percentual de acerto total do modelo LOGIT completo no problema de classifica-

ção é apresentado na tabela 4.2

O percentual de acerto total do modelo é ponderado a partir da quantidade de

registros de cada categoria na amostra e do percentual de acerto por categoria. Podemos

ver que o modelo apresentou um bom índice de previsão da atuação do BCB (74,50%)

porém sem um percentual de acerto perfeitamente distribuído entre as categorias.

Enquanto o percentual de acerto foi excelente para a ação de compra pelo BCB apenas
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Tabela 4.2: Resultado da classificação do modelo completo por regressão logística.

Categoria de Ação BCB Percentual de acerto
0 (Venda de dólares - à vista e swaps cambiais.) 75%
1 (Venda de dólares - mercado à vista.) 0%
2 (Venda de dólares - mercado de swaps cambiais.) 29%
3 (Inação) 56,20%
4 (Compra de dólares - mercado de swaps cambiais.) 16,70%
5 (Compra de dólares - mercado à vista.) 94%
6 (Compra de dólares - à vista e swaps cambiais.) 0%
Percentual de acerto total do modelo: 74,50%

no mercado à vista (94,00%), os percentuais de acerto foram nulos para as ações de

venda pelo BCB apenas no mercado à vista e ação de compra pelo BCB nos mercados

à vista e de swaps no mesmo dia.

A matriz de confusão oferece uma medida efetiva do modelo de classificação, ao

mostrar o número de classificações corretas versus as classificações preditas para cada

classe. A matriz de confusão para o modelo completo segue na tabela 4.3.

Tabela 4.3: Matriz de confusão do modelo completo por regressão logística.

Ação predita
0 1 2 3 4 5 6 Total

Ação observada

0 24 0 6 0 0 2 0 32
1 17 0 1 1 0 1 0 20
2 16 0 9 3 0 3 0 31
3 37 6 20 276 8 144 0 491
4 2 0 0 4 2 4 0 12
5 0 0 3 61 2 1038 0 1104
6 1 0 0 37 0 83 0 121

Total 97 6 39 382 12 1275 0 1811

4.1.2 Modelo de Redes Neurais

A figura 4.3 apresenta o digrama esquemático da configuração da rede neural utilizada,

já a tabela 4.4 apresenta a análise do mesmo problema de classificação usando este

modelo de redes neurais, quanto à capacidade de previsão do modelo.
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Figura 4.3: Diagrama esquemático da rede neural utilizada para avaliação do modelo
completo
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Tabela 4.4: Resultado da classificação do modelo completo por redes neurais.

Categoria de Ação BCB Percentual de acerto
0 (Venda de dólares - à vista e swaps cambiais.) 56,30%
1 (Venda de dólares - mercado à vista.) 0%
2 (Venda de dólares - mercado de swaps cambiais.) 25,80%
3 (Inação) 78,80%
4 (Compra de dólares - mercado de swaps cambiais.) 0%
5 (Compra de dólares - mercado à vista.) 92,50%
6 (Compra de dólares - à vista e swaps cambiais.) 2,50%
Percentual de acerto total do modelo: 79,35%

A classificação total do modelo foi ligeiramente melhor que o resultado apresentado

pelo modelo LOGIT, com percentual de acerto total de 79,35%. Analisando o poder

de previsão do modelo por categoria, tivemos percentuais de acerto nulo relacionados

às categorias que possuem menor quantidade de registros em relação à amostra (ação

de venda apenas no mercado à vista e ação de compra apenas no mercado de swaps).

Assim como no modelo LOGIT, a rede neural teve um excelente percentual de acerto

relacionado à ação de compra pelo BCB apenas no mercado à vista (92,50%) e melhorou

consideravelmente o percentual de acerto relacionado à opção do BCB de não intervir

no mercado (78,80%).

A matriz de confusão para o modelo de redes neurais segue na tabela 4.5:

Tabela 4.5: Matriz de confusão do modelo completo por redes neurais.

Ação predita
0 1 2 3 4 5 6 Total

Ação observada

0 18 1 9 4 0 0 0 32
1 8 0 5 7 0 0 0 20
2 14 0 8 8 0 1 0 31
3 6 0 3 387 0 91 4 491
4 0 0 0 8 0 4 0 12
5 0 0 0 79 0 1021 4 1104
6 0 0 0 34 0 84 3 121

Total 46 1 25 527 0 1201 11 1811

Uma visualização da capacidade de previsão por categoria pode ser feita por meio
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das curvas ROC (acrônimo em inglês para Receiver Operating Characteristic). Prati

et al. (2008) apresentam uma discussão sobre a construção de curvas ROC e suas

interpretações. A boa capacidade de previsão é dada por áreas abaixo da curva ROC

próximas de um, representadas na figura 4.4 por curvas mais próximas ao canto superior

esquerdo do quadrado.

Figura 4.4: Curvas ROC por categoria para o modelo completo por redes neurais.

Os resultados apresentados pela rede neural, ao contrário do modelo LOGIT, não po-

dem ser interpretados diretamente, como relação entre variáveis. A natureza do modelo

de redes neurais dificulta a interpretação dos resultados como relação entre entradas

e saídas. Segundo Therón e De Paz (2006), a extração de regras diferenciadas em con-

junção com métodos numéricos podem ser aplicados para o estudo da contribuição de

cada uma das variáveis de entrada em um modelo de redes neurais, sendo a análise de

sensibilidade (também conhecida como Independent variable importance analysis) uma

das mais utilizadas. Discussões detalhadas sobre a aplicação de análises de sensibilidade

em redes neurais podem ser encontradas em Fu e Chen (1993), Gevrey et al. (2003)
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e Yeung et al. (2001). A análise de sensibilidade de nosso modelo de redes neurais é

apresentada na figura 4.5.

Figura 4.5: Análise de sensibilidade do modelo completo por redes neurais.

As variáveis de entrada mais relevantes para o modelo de redes neurais de acordo com

a análise de sensibilidade foram volatilidade implícita nas opções de dólar, o diferencial

(em reais) das taxas de juros entre real e dólar (razão Swaps DIxPre contra LIBOR), o

risco-Brasil (indicado pelo CDS de 10 anos) e a razão entre a taxa de juros de aplicações

referenciadas em dólar no Brasil, a taxa interbancária praticada internacionalmente

(razão Cupom Cambial contra LIBOR) e o cupom cambial. Estes resultados se mostram

compatíveis com os encontrados na execução do modelo LOGIT Multinomial.

Mais uma vez cabe destacar a presença da variável volatilidade implícita. Este

resultado corrobora a visão que esta variável é bastante relevante para a decisão de

intervenção ou não pelo BCB, como já discutido na seção sobre o LOGIT Multinomial.
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4.2 Modelo simplificado - três categorias

No modelo chamado simplificado mantemos tanto as nove variáveis independentes

numéricas quanto a variável independente categórica, que agora recebe valores entre

zero e dois, conforme a categorização feita a priori baseada na ação do BCB.

4.2.1 Modelo LOGIT Multinomial

Para o modelo simplificado, a categoria de referência que representa a não entrada do

BCB no mercado, seja à vista, seja via derivativos, é indicada pelo valor um (inação).

A avaliação da significância da estatística 𝜒2 para o nível de significância estabelecido

(95%) indica um p-valor de (0,000), menor que o nível de significância do teste (0,05),

então rejeitamos a hipótese nula e o modelo é aceito pois existe uma relação entre as

variáveis dependente e independentes.

A métrica chamada Proportional By Chance Accuracy Rate para este modelo apre-

sentou o valor de 54,22%. Ao adicionarmos o ’sobrepeso’ de 25% chegamos à 67,77%.

Como o percentual de acerto total do modelo (83,40%) é maior que o percentual de

acerto mínimo esperado com o sobrepeso de 25%, consideramos o modelo válido.

A execução do modelo LOGIT Multinomial no modelo simplificado o conjunto de

parâmetros estatisticamente significativos apresentados na tabela 4.6. Buscamos enten-

der com este modelo quais fatores influenciam mais a decisão do Banco Central intervir

no mercado de câmbio vendendo ou comprando dólares, independente do mercado no

qual está atuando, contra a opção de não entrar no mercado. O resultado integral da

regressão logística no modelo simplificado, incluindo os p-valores, pode ser visto no

Apêndice A.

Podemos considerar que os dados do fechamento do dia anterior à decisão de in-

tervenção referentes à volatilidade implícita nas opções de dólar é relevante para o

movimento do Banco Central intervir no mercado vendendo dólares, contra a opção
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Tabela 4.6: Betas significativos estimados por LOGIT multinomial no modelo simpli-
ficado ((*), (**) e (***) indicam significância a 90%, 95% e 99%, respectivamente). A
variável dependente é a ação tomada pelo BCB.

Ação do BCB / Variável Beta
BCB vende dólares.
CC360 −0,890(***)

IBOV −24,128(*)

VOLIMPLICITADOLAR 0,336(***)

BCB compra dólares.
CC360 −1,762(***)

CDSBRZ10 −6,862(**)

VOLIMPLICITADOLAR −0,331(***)

RAZAOSWAPLIBOR −6,628(***)

RAZAOCCLIBOR 6,564(***)

de não intervir. Já a razão entre a taxa de juros de aplicações referenciadas em dólar

no Brasil e a taxa interbancária praticada internacionalmente é relevante para o mo-

vimento do Banco Central intervir no mercado comprando dólares, contra a opção de

não intervir.

Mais uma vez, a importância da volatilidade implícita de opções de dólar se destaca

na opção de intervenção do BCB vendendo dólares.

O percentual de acerto total do modelo LOGIT simplificado no problema de classi-

ficação é apresentado na tabela 4.7

Tabela 4.7: Resultado da classificação do modelo simplificado por regressão logística.

Categoria de Ação BCB Percentual de acerto
0 (BCB vende dólares) 77,10%
1 (Inação) 58,90%
2 (BCB compra dólares) 93,50%
Percentual de acerto total do modelo: 83,40%

Este modelo simplificado apresentou índice de acerto total maior que o modelo

completo (83,40%), com um percentual de acerto melhor distribuído entre as categorias.
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Destaque para o percentual de acerto para a categoria indicadora de intervenção com

compra de dólares, com 93,50% de acerto.

A matriz de confusão para o modelo de regressão logística simplificado segue na

tabela 4.8:

Tabela 4.8: Matriz de confusão do modelo simplificado por regressão logística.

Ação predita
0 1 2 Total

Ação observada
0 64 14 5 83
1 10 289 192 491
2 0 80 1157 1237

Total 74 383 1354 1811
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4.2.2 Modelo de Redes Neurais

A figura 4.6 apresenta o digrama esquemático da configuração da rede neural utilizada,

já a tabela 4.9 apresenta a análise do mesmo problema de classificação usando este

modelo de redes neurais, quanto à capacidade de previsão do modelo.

Figura 4.6: Diagrama esquemático da rede neural utilizada para avaliação do modelo
simplificado
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Tabela 4.9: Resultado da classificação do modelo simplificado por redes neurais.

Categoria de Ação BCB Percentual de acerto
0 (BCB vende dólares) 78,31%
1 (Inação) 73,52%
2 (BCB compra dólares) 95,15%
Percentual de acerto total do modelo: 88,52%

A classificação total do modelo foi mais uma vez melhor que o resultado apresentado

pelo modelo LOGIT, com percentual de acerto total de 88,52% no conjunto de testes.

Analisando o poder de previsão do modelo por categoria, os resultados são similares

aos apresentados pelo modelo LOGIT.

A matriz de confusão para o modelo de redes neurais simplificado segue na tabela

4.10:

Tabela 4.10: Matriz de confusão do modelo simplificado por redes neurais.

Ação predita
0 1 2 Total

Ação observada
0 65 16 2 83
1 11 361 119 491
2 0 60 1177 1237

Total 76 437 1298 1811

As curvas ROC por categoria para o modelo simplificado como redes neurais seguem

na figura 4.7.
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Figura 4.7: Curvas ROC por categoria para o modelo simplificado por redes neurais.

Finalmente, os resultados referentes à análise de sensibilidade da rede neural para

o modelo simplificado estão na figura 4.8.

Figura 4.8: Análise de sensibilidade do modelo simplificado por redes neurais.

Mais uma vez, as variáveis de entrada mais relevantes para o modelo de redes neurais

foram compatíveis com a análise feita no modelo LOGIT (volatilidade implícita nas
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opções de dólar e razão entre a taxa de juros de aplicações referenciadas em dólar

no Brasil e a taxa interbancária praticada internacionalmente). Este modelo indica

relevância também para o diferencial das taxas de juros entre real e dólar (razão Swaps

DIxPre contra LIBOR). Novamente a volatilidade implícita é relevante para o modelo,

confirmando a informação mencionada em outros trabalhos sobre o assunto.





Capítulo 5

Considerações Finais

O principal objetivo deste trabalho é avaliar quais os fatores relevantes para a decisão

do BCB intervir no mercado e se existem diferenças entre os fatores que influenciam

as intervenções específicas de venda ou compra de dólares. Para tal, usamos duas

abordagens, uma com uma categorização mais detalhada das ações possíveis do BCB e

outra considerando apenas cenários mais simples de compra ou venda e dois modelos

(LOGIT multinomial e redes neurais). Os resultados indicam a importância de um

indicador de volatilidade do dólar (em nosso caso dada pela série de volatilidades

implícitas de opções de dólar) para movimentos de venda e a relevância da razão entre

a taxa de juros de aplicações referenciadas em dólar no Brasil e a taxa interbancária

praticada internacionalmente (razão cupom cambial contra LIBOR) para movimentos

de compra. Além destas variáveis percebemos a importância de outras como nível

do dólar, cupom cambial, risco-Brasil e o diferencial (em reais) das taxas de juros

entre real e dólar (razão Swaps DIxPre contra LIBOR) para movimentos de venda e

compra, principalmente quando consideramos o cenário mais completo, que define ações

específicas de venda ou compra nos mercados isolados (à vista ou de derivativos) ou

conjugados (atuação em ambos os mercados).

O trabalho apresenta resultados consistentes com a literatura usando os dois modelos.
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O modelo de regressão logística já é amplamente usado e o de redes neurais, que vem

ampliando seu espaço no apoio às decisões relacionadas às áreas de finanças e economia.

Ambos os modelos apresentaram resultados compatíveis entre si e índices aceitáveis de

acerto total no problema de classificação.

Extensões possíveis são a inclusão de novas séries de dados que possam ser relevantes

para o problema, como assimetria (da distribuição dos retornos do câmbio) e retorno

de uma cesta de moedas pares do Real, alteração da classificação a priori no modelo

completo para melhor distribuição do conjunto de dados entre as categorias e melhora

nos índices de classificação, ajustes do modelo de regressão logística relacionados à uti-

lização apenas das variáveis estatisticamente significativas e ajustes no modelo de redes

neurais visando uma melhora no poder de classificação total e das classes individuais.
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Tabela A.1: Conjunto completo de betas estimados por LOGIT multinomial no modelo
completo, para as operações de VENDA. A variável dependente é a ação tomada pelo
BCB e a categoria de referência é a inação.

AÇÕES DE VENDA

Ação do BCB / Variável Beta p-valor

BCB vende dólares, resultado total dos mercados

PTAX −10,453 0,577

CC360 0,755 0,028

SP500 −7,304 0,653

DXY −14,142 0,632

IBOV −12,762 0,285

CDSBRZ10 9,864 0,115

VOLIMPLICITADOLAR 0,447 0,000

RAZAOSWAPLIBOR 0,071 0,960

RAZAOCCLIBOR 3,242 0,013

BCB vende dólares, apenas no mercado à vista.

PTAX −30,636 0,201

CC360 −1,337 0,001

SP500 −3,402 0,860

DXY −14,489 0,652

IBOV −25,221 0,095

CDSBRZ10 1,523 0,851

VOLIMPLICITADOLAR 0,320 0,000

RAZAOSWAPLIBOR −6,588 0,000

RAZAOCCLIBOR 8,729 0,000

BCB vende dólares, apenas no mercado de swaps.

PTAX 58,648 0,001

CC360 1,259 0,000

SP500 14,345 0,387

DXY −5,974 0,848

IBOV −4,313 0,725

CDSBRZ10 −18,316 0,005

VOLIMPLICITADOLAR 0,380 0,000

RAZAOSWAPLIBOR 2,566 0,067

RAZAOCCLIBOR 0,439 0,731
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Tabela A.2: Conjunto completo de betas estimados por LOGIT multinomial no modelo
completo, para as operações de COMPRA. A variável dependente é a ação tomada pelo
BCB e a categoria de referência é a inação.

AÇÕES DE COMPRA

Ação do BCB / Variável Beta p-valor

BCB compra dólares, apenas no mercado de swaps.

PTAX 42,285 0,096

CC360 0,264 0,665

SP500 24,066 0,411

DXY −129,293 0,003

IBOV −8,978 0,629

CDSBRZ10 27,770 0,002

VOLIMPLICITADOLAR −0,009 0,914

RAZAOSWAPLIBOR 0,546 0,769

RAZAOCCLIBOR −1,556 0,211

BCB compra dólares, apenas no mercado à vista.

PTAX −1,511 0,884

CC360 −0,814 0,000

SP500 0,727 0,932

DXY −3,362 0,811

IBOV −6,465 0,253

CDSBRZ10 −1,885 0,561

VOLIMPLICITADOLAR −0,074 0,001

RAZAOSWAPLIBOR −3,803 0,000

RAZAOCCLIBOR 5,166 0,000

BCB compra dólares, resultado total dos mercados.

PTAX 8,200 0,615

CC360 0,143 0,593

SP500 −2,223 0,877

DXY −40,678 0,068

IBOV −8,515 0,333

CDSBRZ10 −9,274 0,069

VOLIMPLICITADOLAR −0,058 0,100

RAZAOSWAPLIBOR −0,256 0,745

RAZAOCCLIBOR −0,107 0,877
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Tabela A.3: Conjunto completo de betas estimados por LOGIT multinomial no modelo
simplificado. A variável dependente é a ação tomada pelo BCB.

Ação do BCB / Variável Beta p-valor
BCB vende dólares.
PTAX 20,314 0,210
CC360 −0,890 0,010
SP500 16,336 0,257
DXY 0,717 0,981
IBOV −24,128 0,061
CDSBRZ10 −1,322 0,846
VOLIMPLICITADOLAR 0,336 0,000
RAZAOSWAPLIBOR −0,171 0,937
RAZAOCCLIBOR −0,802 0,705
BCB compra dólares.
PTAX 4,855 0,620
CC360 −1,762 0,000
SP500 −11,151 0,192
DXY −8,726 0,531
IBOV −5,793 0,318
CDSBRZ10 −6,862 0,026
VOLIMPLICITADOLAR −0,331 0,000
RAZAOSWAPLIBOR −6,628 0,000
RAZAOCCLIBOR 6,564 0,000
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Tabela B.1: Correlações entre o conjunto de variáveis independentes.
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