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RESUMO 

 

Este trabalho propõe construir uma série histórica para o prêmio de risco do 

mercado de juros brasileiro e desenvolver um modelo capaz de explicá-lo. A 

construção dessa série será baseada nos estudos de Wright (2011) e Crump (2016), 

que utilizam pesquisas sobre as expectativas dos agentes econômicos para as 

principais variáveis macroeconômicas na estimação do prêmio de risco do mercado 

de juros de outros países. Após a análise desses estudos, foram estimados modelos 

de explicação para a diferença do prêmio de risco no mercado de juros brasileiro, 

em diferença com frequências semanais e mensais para diversas maturidades da 

curva de juros. Os resultados dessas estimações mostraram coeficientes de 

explicação ou determinação que variam de 15% a 59% e apontam que elevações no 

prêmio de risco do mercado de juros brasileiro se relacionam com aumentos no 

prêmio de risco e na expectativa de juros do mercado norte-americano, aumentos de 

5 anos no Credit Default Swap brasileiro, depreciações na taxa de câmbio pronto 

real por dólar americano, elevações da volatilidade da expectativa de inflação e 

aumentos na volatilidade implícita do mercado de opções de juros e câmbio. Além 

disso, apresenta-se que o tipo de ciclo monetário (juros correntes em queda ou alta) 

também influencia o prêmio de risco. 

Palavras-chave: estrutura a termo da taxa de juros; prêmio de risco; política 

monetária. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper intends to build a historical series for the risk premium of the Brazilian 

interest market and to develop a model that is capable of explaining it. This series 

construction will be based on the studies of Wright (2011) and Crump (2016), both of 

which use researches on the economic agents‟ expectations for the main 

macroeconomic variables in the estimative of the risk premium of the interest market 

of other countries. After analyzing these studies, explanation models for the 

difference of the risk premium in the Brazilian interest market were estimated with 

weekly and monthly frequencies for several maturities of the interest curve. The 

results of these estimates have showed coefficients of determination varying from 

15% to 59% and also indicate that rises in the risk premium of the Brazilian interest 

market are related to increases in the risk premium and in the expectation of interest 

in the US market, increases in the brazilian 5 years Credit Default Swap, 

depreciations in the real exchange rate per US dollar, increases in the volatility of 

inflation expectations and increases in the implied volatility of the interest rate and 

foreign exchange market. In addition, it is presented that the type of monetary cycle 

(rising or falling current interest) also influences the risk premium. 

Keywords: term structure of the interest rate; risk premia; monetary policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão da estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) pode ser de 

valor inestimável para investidores e formuladores de políticas públicas. Entender os 

motivos pelos quais ocorreram mudanças na ETTJ pode ser crucial no momento de 

formular uma resposta de política monetária adequada ou fazer uma alocação de 

capital. Até o presente momento, existem três fatores para justificar mudanças na 

ETTJ: revisões das expectativas dos agentes para as taxas de juros futuras, 

alterações no prêmio de risco exigido pelos investidores para carregar os títulos de 

dívida e mudanças não esperadas nas condições de oferta e demanda dos títulos. 

O objetivo deste trabalho é construir uma série histórica do prêmio de 

risco exigido pelos investidores para carregar os títulos de dívida do governo 

brasileiro e construir um modelo de explicação capaz de identificar e de quantificar a 

intensidade dos principais determinantes do prêmio de risco da ETTJ brasileira. Os 

resultados deste estudo são recomendados tanto para formuladores de políticas 

públicas quanto para investidores.  

No caso de gestores públicos, a compreensão do efeito de uma política 

no prêmio de risco é essencial para entender o efeito final dessa ação na economia 

como um todo, visto que uma política expansionista com claro objetivo de estimular 

a economia pode ter efeito menor ou contracionista se os agentes considerarem 

essa política econômica equivocada e, consequentemente, elevarem o prêmio de 

risco exigido para se carregarem títulos públicos. Esse aumento de prêmio aumenta 

o custo de oportunidade para novos investimentos (i.e. novos empreendedores 

exigirão um retorno maior para investir, pois podem aplicar em títulos de dívida com 

um retorno mais elevado) e o custo de crédito (i.e. da mesma forma que novos 

empreendedores exigem um retorno maior pela oportunidade de taxas maiores nos 

títulos públicos, os bancos exigem uma taxa de juros mais elevada dos tomadores 

de empréstimo); logo, cria um efeito de natureza contracionista na economia, ou 

seja, um efeito contrário ao desejado incialmente. 

Em relação a investidores, compreender se o retorno de um título público 

está adequado e quais variáveis afetam o seu retorno é crucial no momento de 
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tomar a decisão de comprá-lo (i.e. ficar vendido na taxa daquele título, ou seja, se a 

taxa subir, o investidor perde dinheiro na marcação a mercado; se a taxa cair, o 

investidor ganha dinheiro na marcação a mercado) ou vendê-lo (i.e. ficar comprado 

na taxa daquele título, ou seja, se a taxa subir, o investidor ganha dinheiro na 

marcação a mercado; se a taxa cair, o investidor perde dinheiro na marcação a 

mercado). Por exemplo, se um investidor espera uma queda do risco fiscal de um 

país e uma elevação da expectativa das taxas de juros futuras em países 

desenvolvidos, ele deve comprar ou vender títulos públicos? Este trabalho visa 

clarificar questões desse tipo. 

Esta dissertação está dividida em sete capítulos, incluindo esta 

introdução. No segundo capítulo, de revisão bibliográfica, serão apresentadas, 

primeiramente, a Hipótese das Expectativas e as razões primárias da sua 

insuficiência em modelar a ETTJ; em seguida, serão expostas as três principais 

técnicas para a extração do prêmio de risco implícito na ETTJ: os modelos 

estruturados formais baseados em regressões lineares dos componentes principais 

da ETTJ; os modelos de “não arbitragem” pertencentes à classe dos modelos 

estruturados dinâmicos e, mais especificamente, à subclasse de modelos 

Gaussianos do tipo Afim; e os modelos que utilizam pesquisas sobre as expectativas 

de variáveis macroeconômicas dos agentes econômicos; na última seção, serão 

retratados os principais estudos sobre prêmio de risco para a economia brasileira. 

No terceiro capítulo, será introduzida a metodologia utilizada na 

construção das séries de prêmios de risco para, posteriormente, apresentar o 

modelo de explicação utilizado para compreender e quantificar os determinantes do 

prêmio de risco presente no mercado de juros futuro brasileiro. No quarto capítulo, 

serão expostas as variáveis testadas nos modelos de explicação e as razões 

teóricas da inclusão de cada variável. Nos dois capítulos seguintes, serão 

apresentados os resultados do modelo, as conclusões finais do estudo e as 

sugestões para novos trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo irá apresentar as principais teorias existentes para explicar 

as flutuações das curvas de juros. Para isso, será exposta a Hipótese das 

Expectativas, suas vantagens e suas limitações. Em seguida, serão apresentadas as 

teorias de Preferred Habitats, de Modigliani e Sutch (1966, 1967), e de prêmio de 

risco variante no tempo. Na última seção, serão apresentados os principais trabalhos 

da literatura da economia brasileira sobre a Hipótese das Expectativas e sobre os 

motivos do seu elevado nível de taxa de juros.  

 

2.1 A hipótese das expectativas 

 

Segundo Sangvinatsos (2008), o modelo mais simples para a ETTJ é a 

Hipótese das Expectativas, em que qualquer variação nos rendimentos dos títulos 

do governo é explicada por mudanças nas expectativas dos investidores sobre a 

taxa de juros média que irá prevalecer até o vencimento do título. A Hipótese das 

Expectativas possui duas formas: a forte postula que as taxas de juros longas são 

expectativas da média das taxas de juros de curto prazo, ou seja, a ETTJ reflete 

fielmente a taxa de juros esperada pelos agentes no futuro; já a fraca permite 

adicionar um prêmio de risco constante nas taxas de juros de longo prazo sobre a 

expectativa da média das taxas de juros de curto prazo, isto é, a ETTJ reflete 

fielmente a taxa de juros esperada pelos agentes no futuro mais uma constante. 

O fato empírico de que, em média, as curvas de juros são positivamente 

inclinadas, ou seja, que as taxas de juros de prazos mais longos normalmente são 

mais elevadas que as taxas de juros de prazos mais curtos (ver Figura 1), em 

conjunto com o resultado de testes de hipóteses (ver apêndice 1) que rejeitam que a 

média das inclinações (3 anos menos 1 ano, e de 5 anos menos 2 anos), são nulas 

indicam que, no mínimo, existe um prêmio de risco positivo e constante, caso 

contrário a tendência esperada para as taxas de juros de curto prazo será sempre 

de alta, algo incoerente com a teoria econômica. Logo, a forma relevante para 

análise da Hipótese das Expectativas deve comportar um prêmio de risco constante 

e diferente de zero, ou seja, a forma fraca. 
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Figura 1– Gráficos históricos das inclinações da curva de juros no mercado de juros futuro brasileiro 

Fonte: Elaboração própria 

Atualmente, a Hipótese das Expectativas ainda desenvolve um papel 

relevante em diversos modelos macroeconômicos, porém é amplamente aceito na 

literatura ela ser insuficiente para explicar as mudanças na ETTJ da maioria dos 

países (cf. Friedman (1979), Fama e Bliss (1987), Froot (1989), Campbell e Shiller 

(1991), Gravelle e Morley (2005), Cochrane e Piazzesi (2005), Wright (2011), Joslin 

et al. (2014)). 

Uma das teorias que surgiu como alternativa à insuficiência da Hipótese 

das Expectativas em explicar as mudanças da ETTJ é a de Preferred Habitats de 

Modigliani e Sutch (1966, 1967), a qual argumenta que os mercados são 

segmentados com investidores que demandam títulos de vencimentos específicos, 

logo a taxa de juros também seria determinada pela interação da oferta e da 

demanda de cada título. Até o início dos anos 2000, não havia muitos trabalhos a 

favor dessa teoria, porém algumas evidências empíricas começaram a surgir, como 

a de Greenwood e Vayanos (2010), os quais concluíram que as demandas por 

títulos de longo prazo por parte de fundos de pensão ajudaram a comprimir as taxas 

de juros de longo prazo na Inglaterra. 

Swanson (2011) também atesta a importância da teoria de Modigliani e 

Sutch (1966, 1967) como um dos determinantes da ETTJ através de testes dos 

impactos da Operação Twist (trocas de títulos de curto prazo por títulos de longo 

prazo na carteira do Banco Central dos Estados Unidos (FED), cujo objetivo é 

diminuir as taxas de juros dos títulos de longo prazo e, dessa forma, estimular a 

economia) nos rendimentos dos títulos. Kuttner (2006) e Greenwood e Vayanos 

(2014) igualmente argumentam que uma grande oferta de títulos de dívida de longo 
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prazo por parte do tesouro está associada com prêmios de risco maiores nas taxas 

de longo prazo. 

Outra teoria que surgiu como alternativa à incapacidade da Hipótese das 

Expectativas em explicar as mudanças na ETTJ é o pressuposto da existência de 

um prêmio de risco variante no tempo, a qual, até o presente momento, como 

apresentada na próxima seção, é a mais aceita na literatura para justificar as falhas 

da Hipótese das Expectativas em explicar, na sua plenitude, as mudanças da ETTJ. 

 

2.2 A Hipótese do Prêmio de Risco Variante no Tempo 

 

Hicks (1939) sugere que as taxas futuras implícitas na ETTJ diferem das 

correspondentes taxas esperadas futuras, em virtude da existência de um prêmio 

por liquidez ou de um prêmio de risco. Posteriormente, Friedman (1979) conclui que 

a Hipótese das Expectativas é um arcabouço insuficiente para explicar a ETTJ norte-

americana devido à existência de um prêmio de risco positivo nos títulos de longo 

prazo que varia positivamente com a taxa de juros corrente. 

Fama e Bliss (1987), e Campbell e Shiller (1991), por meio de modelos 

estruturados formais baseados em regressões lineares dos componentes principais 

(nível, inclinação, curvatura e possivelmente até combinações lineares superiores) 

da ETTJ, encontram evidências de que as inclinações da curva de juros possuem 

capacidade de previsão sobre o prêmio de risco realizado no mercado americano. 

Posteriormente, Cochrane e Piazzesi (2005) empregam um modelo similar; 

entretanto, ao utilizarem combinações lineares de taxas de juros futuras em vez de 

inclinações da ETTJ, conseguiram um coeficiente de explicação ou determinação 

superior aos obtidos por Fama e Bliss (1987), e Campbell e Shiller (1991), nos 

modelos de previsão para o prêmio de risco realizado dos Estados Unidos. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhos clássicos de regressões 

lineares de Fama e Bliss (1987), Campbell e Shiller (1991), e Cochrane e Piazzesi 

(2005), foram desenvolvidos os modelos de “não arbitragem” pertencentes à classe 

dos modelos estruturados dinâmicos, os quais se mostraram bastante eficientes 
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para extrair as expectativas e o prêmio de risco embutido na curva de juros de 

mercados maduros.  

Embora esses modelos também utilizem os componentes principais da 

ETTJ para estimar o prêmio de risco implícito na ETTJ, sua estrutura exponencial e 

Afim (os rendimentos dos títulos dependem linearmente dos fatores de riscos), e a 

imposição de não arbitragem os tornam muito diferentes dos modelos de regressões 

lineares. O conceito de não arbitragem implica, entre outras considerações, a 

impossibilidade de obter retornos diferentes entre um título de vencimento t e uma 

composição de títulos que replique esse título de vencimento t; exemplificando: essa 

restrição impede que um título de vencimento de um ano tenha um retorno diferente 

que a combinação de um título de vencimento de seis meses com um título que 

começa a pagar juros daqui seis meses durante os seis meses subsequentes.  

Dessa forma, essa condição restringe o modo que os retornos dos títulos 

de diferentes vencimentos podem se mover em relação ao outro, facilitando a 

formulação de uma dinâmica para a curva inteira. Dentro da classe de modelos de 

“não arbitragem”, merecem destaque os modelos Gaussianos do tipo Afim. Os 

trabalhos de Dai e Singleton, (2000), Duffee (2002), Kim e Wright (2005), Cochrane 

e Piazzesi (2009), Christensen, Diebold e Rudebusch (2011), Adrian, Crump e 

Moench (2013) são bons exemplos de sua utilização. 

Em geral, esses modelos de “não arbitragem” não especificam a estrutura 

da economia ou as preferências dos investidores, contudo assumem que as 

condições de equilíbrio de mercado apoiam uma forma funcional da curva e do 

preço do risco. Apesar de promissores, eles apresentaram alguns problemas: a 

construção do histórico do prêmio de risco para sua modelagem é realizada de 

forma ex-post (o prêmio de risco é calculado pela taxa de juros do título na data de 

compra descontada da taxa de juros efetiva durante o período de carrego do título, 

ou seja, só é possível obter o prêmio de risco de um título após o período de carrego 

ter ocorrido) o que reduz o tamanho efetivo da amostra usado nesses estudos, e 

pode tornar a estimativa do prêmio de risco imprecisa. Além disso, os modelos 

tendem a reverter para sua média de longo prazo mais rápido que a realidade e, 

normalmente, não possuem resultados satisfatórios nos testes fora da amostra, 
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apesar de dentro dela, usualmente, demonstrar bons resultados (Kim; Orphanides, 

2007). 

Em contraste aos modelos puramente estatísticos, surgiram outros que 

utilizam pesquisas sobre as expectativas dos agentes econômicos para as principais 

variáveis da economia, a fim de estimar o prêmio de risco na ETTJ. Afinal, se essas 

pesquisas refletirem fielmente a expectativa do mercado para a ETTJ, o prêmio de 

risco das taxas de juros será simplesmente a diferença entre a taxa de juros vigente 

nos títulos e a expectativa dos agentes para essa taxa. 

A utilização de pesquisas sobre as expectativas dos agentes de mercado 

fornece uma alternativa robusta, sem modelagem estatística, portanto imune a erros 

de especificação, com ajustes dinâmicos às quebras estruturais e com mecanismos 

de aprendizado para decompor a curva de juros em prêmio de risco e em 

expectativa da taxa de juros. Em particular, essas características são extremamente 

desejáveis para países de economias emergentes, onde a instabilidade histórica da 

taxa básica de juros gerou um efeito indireto na construção de modelos de equilíbrio 

para dinâmica da curva de juros: a falta de um balizador de equilíbrio de longo 

prazo, ou seja, modelos com especificações de reversão à média como os utilizados 

na literatura estrangeira para modelagem da ETTJ para economias maduras podem 

não ser os mais adequados para economias emergentes. 

As grandes desvantagens da utilização de pesquisas de expectativas são 

seu possível caráter inercial e a dificuldade de se obterem séries históricas longas e 

de maior frequência. Portanto, as principais referências para essa metodologia são 

recentes, mesmo para economias desenvolvidas. 

Wright (2011) realiza um estudo para diversas economias desenvolvidas, 

cujo objetivo é estimar o prêmio de risco presente na ETTJ e seus principais 

determinantes. Ele o estima por dois métodos: um Modelo de Estrutura a Termo do 

tipo Afim e um modelo baseado em pesquisas de expectativas; a principal conclusão 

do autor foi que o prêmio de risco implícito na ETTJ correlaciona positivamente com 

medidas de incerteza da inflação. 

Crump (2016) utiliza o método das pesquisas de expectativas através do 

U.S Survey of Professional Forecasters, estudo sobre previsões macroeconômicas 



18 
 

realizada trimestralmente pelo Federal Reserve Bank of Philadelphia, pelo qual ele 

define o prêmio de risco como a diferença entre os rendimentos observados dos 

títulos do governo americano e as expectativas médias dos agentes para as taxas 

de juros durante as maturidades dos títulos. Com essa definição, o autor concluiu 

alguns fatos sobre o prêmio de risco implícito na ETTJ americana: grande parte da 

variação nos rendimentos dos títulos de médio e longo prazo está relacionada com 

variações do prêmio e não com mudanças nas expectativas de juros; a correlação 

entre os prêmios de riscos de diversas maturidades é maior que entre as taxas de 

juros esperadas e/ou os próprios rendimentos dos títulos; fatores macroeconômicos, 

como choques de demanda e de oferta, desempenham um papel importante para 

compreender os prêmios de riscos; a queda na inflação esperada é o maior 

responsável pelo declínio secular dos rendimentos dos títulos de longo prazo 

americanos. 

Emmanuele (2016) utiliza o método das pesquisas de expectativas para 

estimar o prêmio de risco da ETTJ implícito nos títulos alemães e italianos. Porém, 

diferentemente de Crump (2016), que aproveita a resposta dos agentes para 

expectativa dos juros de curto prazo como proxy para expectativa de juros implícita 

na ETTJ, aquele utiliza as expectativas de crescimento e de inflação na equação de 

Fisher (igualdade que propõe que a taxa de juros nominal de um país é igual a 

composição da sua taxa de juros real e da sua inflação esperada1), a fim de estimar 

a expectativa do mercado para taxa de juros de curto prazo. O autor conclui que o 

prêmio de risco é correlacionado positivamente com a inflação e com seu nível de 

incerteza, porém, na existência de expectativa de deflação, a correlação com a 

inflação se torna negativa. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Para um maior aprofundamento dessa relação, ver Sun e Phillips (2004). 
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2.3 O Caso Brasileiro 

 

Em virtude da recente estabilização da dinâmica inflacionária e, 

consequentemente, dos juros nominais, a literatura sobre a ETTJ para o caso 

brasileiro é ainda bastante insipiente e, em grande parte, concentrada em trabalhos 

que tratam de testes de validação da Hipótese das Expectativas, de estudos da 

dinâmica da ETTJ e da compreensão dos motivos dos altos níveis das taxas de 

juros brasileiras. Ainda assim, é possível destacar alguns trabalhos sobre o assunto: 

Tabak e Andrade (2001), Brito et al. (2004), Fortunato (2006), Marçal e Valls (2007) 

e Guillen e Tabak (2009) concluem que a Hipótese das Expectativas é um 

arcabouço insuficiente para explicar o mercado de juros brasileiro, ou seja, advogam 

a favor da insuficiência da Hipótese das Expectativas para compreensão da ETTJ 

brasileira, enquanto Lima e Issler (2003) não encontram evidências para rejeitar a 

insuficiência da Hipótese das Expectativas. A frequente rejeição da Hipótese das 

Expectativas na ETTJ brasileira é um dos fatores que aumentam o interesse sobre a 

construção e o estudo do comportamento da variável prêmio de risco. 

Favero e Giavazzi (2002) realizam um estudo para compreender os 

motivos das taxas de juros no Brasil serem tão elevadas. Eles estimam a expectativa 

dos agentes para a taxa de juros de curto prazo por meio da regra de política 

macroeconômica proposta por Taylor (1993), concluindo que grande parte da taxa 

elevada é devido a um alto prêmio de risco exigido pelos agentes para carregar os 

títulos públicos de médio e longo prazo e não a uma expectativa de alta de taxa de 

juros. 

Loureiro e De Holanda (2004) definem prêmio de risco como o diferencial 

entre a taxa de juros dos títulos brasileiros e a taxa para o mesmo prazo de um título 

do governo americano. Para o período de 1996-2002, eles concluem que os 

principais determinantes do prêmio de risco presente na ETTJ brasileiro foram o 

nível de solvência do governo, o nível de solvência externa do país, a oferta relativa 

dos títulos emitidos pelo tesouro e um coeficiente de aversão ao risco do mercado. 

Guillen e Tabak (2009) constroem uma série de prêmio de risco através 

do filtro de Kalman. Para eles, o prêmio de risco brasileiro depende das condições 
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de liquidez internacionais, da composição da dívida brasileira e da volatilidade da 

inflação. 

Ganem e Baidya (2011) postulam a hipótese de que o prêmio de risco 

brasileiro é consequência da postura histórica do Banco Central do Brasil (BCB) de 

combater crises internas e externas através de choques positivos de juros para 

evitar fuga de capitais. Dessa forma, a assimetria positiva ocasionada por essa 

postura faz os participantes do mercado exigirem um prêmio de risco positivo em 

relação às taxas esperadas para carregar títulos do tesouro brasileiro. 

Jaeger (2012) associa o alto nível de taxas de juros com a Hipótese de 

Fraqueza Fiscal, que enuncia que um nível alto de taxas de juros é reflexo dos 

fundamentos da dívida do governo. Além disso, o autor enumera uma série de 

variáveis que se relacionam positivamente com nível de taxas de juros: alto nível de 

dívida do governo, histórico de calotes, baixo nível de poupança doméstica, 

fraquezas das instituições, histórico de nível e volatilidade altos de inflação e 

mercado de crédito segmentado. 

Segura-Ubiergo (2012) analisa os motivos das taxas de juros brasileiras 

serem mais elevadas que a média de outros países emergentes que também 

adotam o sistema de metas de inflação. Para o autor, existem cinco fatores os quais 

explicam o elevado nível das taxas brasileiras: considerações fiscais, em virtude dos 

constantes riscos de dominância fiscal e do histórico de calotes; baixo nível de 

poupança doméstica; fraqueza institucional em fatores como incerteza jurídica, 

garantia de contratos e independência do BCB; histórico de alto nível e volatilidade 

de inflação; e segmentação do mercado de crédito. Além desses fatores, o autor 

ressalta que as condições de liquidez internacionais também afetam o nível da taxa 

dos países emergentes, incluindo o Brasil. 

Dessa forma, mesmo com uma literatura ainda limitada sobre o prêmio de 

risco no mercado de juros brasileiro, foi possível obter conclusões que serão 

importantes nos próximos capítulos: grande parte dos trabalhos rejeita a Hipótese 

das Expectativas como suficiente para explicar ETTJ brasileira; a situação fiscal, a 

dinâmica inflacionária e a liquidez internacional são fatores regularmente citados 

como importantes na compreensão das taxas de juros. 
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No próximo capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para 

estimar o prêmio de risco implícito no mercado de juros brasileiro e o procedimento 

para estimar um modelo capaz de explicá-lo. 
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3 METODOLOGIA 

A economia brasileira, com seu histórico recente de dinâmica 

inflacionária, alta volatilidade nas taxas de juros e utilização de diversos choques 

positivos de juros para combater crises (Ganem; Baidya, 2011), ou seja, com 

diversas quebras estruturais no seu histórico de juros, não parece estar apta para ter 

sua ETTJ modelada por modelos puramente estatísticos, pois estes são mais 

vulneráveis a estas quebras estruturais e possuem como premissa a volta dos juros 

para sua média incondicional de longo prazo – média que ainda não está bem 

estabelecida na economia brasileira. 

Desse modo, o método escolhido para estimação do prêmio de risco 

presente na ETTJ brasileira foi através de pesquisas de expectativas das taxas de 

juros e similar ao realizado por Crump (2016) para economia americana; para esta 

pesquisa, utilizou-se o relatório FOCUS2. A fórmula utilizada para essa estimativa 

está disponível na equação 1 e os gráficos resultantes da sua aplicação na figura 2. 

(1) Ρj, τ, t= Yj, τ, t- E (Yj, τ, t)  

Ρj, τ, t: é o prêmio de risco presente na taxa de juros de mercado acumulada do 

prazo j até o prazo τ, no momento t. 

Yj, τ, t: é a taxa de juros acumulada do prazo j até o prazo τ, no momento t. 

E (Yj τ, t): é a expectativa de mercado para taxa de juros acumulada do prazo j até 

o prazo τ, no momento t. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Relatório semanal do BCB, o qual, por meio de estatísticas descritivas, consolida as previsões de 

agentes de diversos setores da economia para as principais variáveis econômicas do Brasil. 
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Figura 2– Gráficos históricos dos prêmios de risco dos juros de diversas maturidades no mercado de 

juros futuro brasileiro 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Construídas as séries diárias de prêmio de risco, podem-se obter as 

séries semanais e mensais através dos dados do último dia da semana e do mês. O 

próximo passo será desenvolver os modelos de explicação para o prêmio de risco 

de diferentes prazos com as variáveis apresentadas no próximo capítulo. Os 

modelos serão elaborados para a diferença simples dos prêmios de risco (Prêmio de 

Risco j, τ, t – Prêmio de Risco j, τ, t-1), com periodicidades semanais e mensais, para os 

prazos de janeiro de 2004 até dezembro de 2016, e de janeiro de 2008 até 

dezembro de 2016, estimados via mínimos quadrados ordinários. O principal motivo 

dessa divisão de prazo é a possibilidade de utilizar algumas séries disponíveis a 

partir de 2008. Logo, os modelos seguirão a seguinte fórmula matricial (equação 2): 
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(2) ∆Ρj, τ, t =  βj, τ * Xt + ξt 

∆Ρj, τ, t: é o vetor do prêmio de risco, em diferença simples, presente na taxa de 

juros de mercado acumulada do prazo j até o prazo τ, no momento t. 

β j, τ: é o vetor dos estimadores de mínimos quadrados ordinários para o prêmio 

de risco presente na taxa de juros de mercado acumulada do prazo j até o prazo 

τ. 

Xt: é o vetor das variáveis explicativas do modelo no momento t. 

 

Os modelos de explicação serão estimados com todas as variáveis para 

analisar a significância das variáveis escolhidas através do seu p-valor. Em seguida, 

será retirada do modelo a variável menos significante (maior p-valor superior a 10%) 

e o modelo será re-estimado. Esse processo será repetido até o momento em que 

todas as variáveis forem significantes (p-valores inferiores a 10%). 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para construção das séries de taxas de juros de mercado, foram 

utilizados os preços de fechamento dos contratos de DI futuros negociados na 

BM&F Bovespa, em virtude da sua maior liquidez. Além disso, foi utilizada uma 

função de interpolação linear (Para mais detalhes sobre métodos de interpolação, 

ver Varga (2009)) para obter a série histórica das taxas de juros para os prazos fixos 

de 3, 6, 12, 24, 36 e 48 meses (figura 3). A utilização da interpolação para obter 

séries com prazos fixos é justificável pela ausência de um mercado de títulos de 

dívida ou futuros de juros com prazo fixos e liquidez relevante. 

 

Figura 3 –Gráfico histórico das taxas de juros de diversas maturidades do mercado de juros futuro 
brasileiro 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para construção das séries de juros ETTJ baseadas apenas nas 

expectativas dos agentes (figura 4), foram utilizadas as medianas das expectativas 

mensais e anuais (fim do ano) para meta da taxa Selic dos participantes da pesquisa 

FOCUS, do BCB. O motivo de se utilizar a mediana em vez da média é devido ao 

BCB utilizar a mediana como expectativa de mercado para meta da taxa Selic em 
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seus modelos, o que faz os agentes de mercado prestem mais atenção nessa 

estatística descritiva do que na média. 

 
Figura 4– Gráfico histórico das medianas das expectativas dos agentes econômicos para as taxas de 

juros de diversas maturidades 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

As taxas de juros longas de países emergentes e americanas têm 

aumentado sua correlação desde 2005; como resultado da maior integração dos 

mercados financeiros, a decomposição das taxas de juros em expectativa de política 

monetária e prêmio de risco mostra que, na verdade, o prêmio de risco é altamente 

correlacionado entre os países (Cf. Longstaff, 2011, Miyajima, 2012, Turner, 2014, 

Sobrun; Turner, 2015). Para compreender essa dinâmica, foram utilizadas as séries 

construídas por Adrian, Crump e Moench (2013), que, através de um Modelo de 

Estrutura a Termo do tipo Afim, decompõem a ETTJ americana em uma curva de 

expectativa de política monetária e uma curva de prêmio de risco. As séries serão 

utilizadas em diferença simples e estão disponíveis no site do Federal Reserve Bank 

of New York. 

Para representar os riscos associados à dinâmica fiscal brasileira e seus 

impactos no prêmio de risco (Loureiro; de Holanda, 2004, Guillen; Tabak, 2009, 

Jaeger, 2012 E segura-Ubiergo, 2012), foram testadas duas variáveis: o Credit 

Default Swap (instrumento negociado no mercado financeiro mundial que mede, em 
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pontos, o risco de inadimplência de uma instituição)brasileiro de cinco anos, 

disponível no terminal Bloomberg, e uma medida de expectativa fiscal de longo 

prazo, baseada na expectativa média mais longa do relatório FOCUS para relação 

dívida/PIB. Ambas as séries serão utilizadas em diferença simples nos modelos. 

Conforme sugerido por Wright (2008), Crump (2016), Emmanuele (2016) 

no mercado internacional, e por Guillen e Tabak (2008) e Segura-Ubiergo (2012) 

para o mercado brasileiro, serão adicionadas duas séries, em diferença simples, 

para retratar os riscos impostos pela dinâmica inflacionária brasileira: a expectativa 

média do FOCUS para a Inflação doze meses à frente e também o desvio padrão 

dessa série. 

A fim de descrever a probabilidade de ocorrência de eventos de crise, 

conforme sugerido por Ganem e Baidya (2011), e de eventos binários, como 

eleições presidenciais, serão avaliadas duas séries, em diferença simples: uma 

divisão entre a volatilidade implícita das opções At the Money (preço corrente do 

ativo objeto igual ao preço de exercício da opção) com três meses de vencimento de 

real por dólar e o VXY (índice de volatilidades implícitas de opções At the Money, 

com três meses de vencimento de diversas moedas do banco americano JP 

Morgan), e uma série de volatilidade implícita de opções At the Money do IDI (índice 

corrigido diariamente pela taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia) com 

vencimento de seis meses. 

Para testar a teoria de Preferred Habitats, de Modigliani e Sutch (1966, 

1967), será utilizado o fluxo estrangeiro de compra ou venda de títulos brasileiros, 

estimado pela base de dados EPFR (Emerging Portfolio Fund Research). Dessa 

forma, se a teoria de Preferred Habitats for válida, é esperado que um aumento da 

demanda por títulos brasileiros provenientes do mercado internacional comprima o 

prêmio de risco presente na ETTJ brasileira. 

Também será proposta e testada a hipótese de que, no início de ciclos 

monetários, existe uma opcionalidade implícita nas taxas de DI1 futuro de o BCB 

acelerar o ritmo de juros esperado pelo mercado. Por exemplo, se ele começar um 

ciclo de afrouxamento monetário com um corte de 25 pontos percentuais e sinalizar 

que irá repetir esse corte na reunião seguinte, dificilmente o mercado futuro de juros 

irá precificar um corte de apenas 25 pontos na reunião seguinte, pois, 
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historicamente, no início de ciclos de afrouxamento monetário, a probabilidade de o 

BCB aumentar o ritmo de corte é muito superior à probabilidade de diminuir o ritmo 

de corte. Assim, os preços dos títulos refletem essa assimetria/opcionalidade 

implícita de o BCB acelerar o corte de juros faz com que no início de ciclos de 

afrouxamento monetário o prêmio de risco (diferença entre a taxa de juros de 

mercado e sua expectativa de mercado) seja menor e no início de ciclos de aperto 

monetário, maior. 

A variável escolhida para testar essa hipótese será a diferença simples da 

série histórica da diferença entre a taxa de juros de mercado acumulada de três 

meses menos a expectativa de mercado do relatório FOCUS para essa taxa, isto é, 

o prêmio de risco de três meses (figura 5). Uma análise descritiva que corrobora 

com essa hipótese é a de que a média desse prêmio de risco de três meses no 

Brasil, desde 2004 até o fim de 2016, é de-0,01 bps, ou seja, um valor incompatível 

com a teoria de que os agentes demandam um prêmio de risco positivo para aplicar 

em títulos com vencimento superior ao investimento de menor prazo; no caso do 

Brasil, um dia, visto que o investidor prefere investir diariamente na taxa de juros de 

curto prazo, em vez de investir em título superior a um dia sem nenhum retorno 

excedente para compensar esse aumento de risco e perda de liquidez, se o prêmio 

de risco é negativo ou zero. 

Figura 5– Gráfico histórico do prêmio de risco de três meses do mercado de juros e da Selic 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Conforme sugerido por Loureiro e De Holanda (2004), será adicionada 

uma variável para representar os riscos de desequilíbrios no balanço de 

pagamentos, caracterizado pela variação percentual da taxa de câmbio pronto em 

real por dólar. 

Campbell, Sunderam e Viceira (2009), e Bernanke (2013) argumentam 

que existe uma correlação negativa entre preços de títulos e preço de ações. 

Ludvigson e Ng (2009) realizam um estudo em painel para diversas economias e 

concluem que o prêmio de risco na ETTJ apresenta comportamento anticíclico, ou 

seja, em recessões econômicas o prêmio de risco será maior e, em expansões, 

menor. Dick, Schmeling e Schrimpf (2011) também conseguem resultados similares 

para o mercado de juros norte-americano. Portanto, para representar esse 

comportamento anticíclico e essa correlação negativa no nosso estudo, será 

adicionada a variação percentual variável de nível do percentual do índice Ibovespa. 

Nesse capítulo, foram apresentados os dados utilizados em conjunto com 

a metodologia explicitada do terceiro capítulo para estimar os modelos de explicação 

para o prêmio de risco. É esperado que a maioria das variáveis se mostrem 

estatisticamente significantes, ao nível de significância de 10%. 

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados desses modelos, 

incluindo uma análise de significâncias das variáveis apresentadas e uma análise da 

qualidade dos modelos. 
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5 RESULTADOS 

 

Ao aplicar a metodologia descrita no terceiro capítulo e após estimar os 

modelos via mínimos quadrados ordinários, com periodicidade semanal e mensal 

para os períodos de janeiro de 2004 até março de 2017, e de janeiro de 2008 até 

março de 2017 para os seguintes pares ordenados (x, τ), denotados em meses: 

(0;12), (0;24), (0;36), (0;48), (6;36), (12;48), obtiveram-se os resultados 

apresentados a seguir. 

 

 

5.1 Resultados Semanais 

 

 

De forma geral, os resultados para os modelos semanais foram 

satisfatórios. Os coeficientes de determinação ou explicação (R2) variaram de 15% 

até 48%, valores bastante aceitáveis para um modelo em diferença. Para efeito de 

comparação, o trabalho clássico de Cochrane e Piazzesi (2005) para o mercado 

norte-americano teve um coeficiente de determinação em torno de 40%, porém sem 

a capacidade de interpretação para os coeficientes que o modelo deste trabalho 

possui.  

Tabela 1 – Resultados das regressões dos modelos semanais 

 

 

Semanal: jan/04-mar/17 Prêmio 1 Ano Prêmio 2 Anos Prêmio 3 Anos Prêmio 4 Anos Prêmio 6mx36m Prêmio 24mx36m

0,224 0,430 0,583 0,570 0,814 1,107
0,00370% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000001%

0,181 0,267 0,335 0,411 0,527
4,47004% 3,015407% 2,211472% 2,904678% 10,629391%

0,137 0,303 0,304 0,259 0,418 0,546
0,001560% 0,000000% 0,000001% 0,001213% 0,000000% 0,000056%

0,540 0,538 0,764 1,136 0,990 1,563
1,18215% 6,214% 2,520% 0,206% 2,450% 4,124%

0,147 0,321 0,265 0,337 0,317
2,46716% 0,034302% 1,242068% 0,319803% 2,022913%

-0,655 -0,727 -1,026 -0,970
0,35138% 6,245261% 1,448920% 5,370580%

2,225 2,737 2,640 2,657 4,738
0,002132% 0,005303% 0,029636% 0,227314% 0,052788%

1,143 1,005 0,800 0,684 0,499
0,00000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000965%

Coef. Explicação / Det. 48,48% 42,30% 36,91% 31,91% 30,02% 14,99%

AIC -520,24 -111,97 120,79 224,72 470,48 1.231,39

BIC -488,50 -80,23 157,06 256,46 506,75 1.254,06

Estatística F 91,50 74,00 49,70 45,50 36,40 24,00

∆ VOL/VXY

∆% Ibovespa

∆% Câmbio Real/Dólar

∆ Prêmio 3M

∆ Prêmio 10 Anos US

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Desv. Padrão Inflação
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Tabela 2–Resultados das regressões dos modelos semanais para amostras iniciadas em 2008 

 

As tabelas 1, 2 e as demais apresentadas neste trabalho estão 

estruturadas de modo que, na primeira linha, estão as variáveis respostas (Prêmio 

de risco para diversas maturidades) dos modelos e, na primeira coluna, as variáveis 

explicativas. A partir da segunda linha e da segunda coluna, há os coeficientes da 

variável explicativa da linha para a variável resposta da coluna. Nas quatro últimas 

linhas, estão os coeficientes de determinação, os critérios de informação AIC 

(critério de informação de Akaike) e BIC (critério de informação bayesiano) e a 

estatística F dos modelos para a variável resposta da coluna correspondente. Os p-

valores das variáveis explicativas estão abaixo d e seus coeficientes e espaços 

vazios implicam que a variável explicativa não é estatisticamente significante para 

explicar a variável resposta ao nível de significância de 10%. 

 

5.1.1 Análise de significância das variáveis dos modelos semanais 

 

A variável explicativa que representa o prêmio de 10anos da curva de 

juros americana mostrou-se significante em todos os modelos e com maior impacto 

nos prêmios de maior maturidade. Esse resultado corrobora com as literaturas de 

Longstaff (2011), Miyajima (2012), Turner (2014) e Sobrun e Turner (2015), os quais 

Semanal: jan/08-mar/17 Prêmio 1 Ano Prêmio 2 Anos Prêmio 3 Anos Prêmio 4 Anos Prêmio 6mx36m Prêmio 24mx36m

0,239 0,495 0,647 0,662 0,889 1,188
0,00396% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000%

0,241 0,412 0,479 0,420 0,562 0,673
2,77010% 0,382959% 0,325608% 0,936728% 0,857454% 7,700199%

0,258 0,289 0,211 0,448 0,582
0,000375% 0,000576% 0,082263% 0,000010% 0,001443%

0,490 0,624
7,29420% 12,2618%*

0,878 1,103 1,024 1,239 1,026
0,00002% 0,000715% 0,024925% 0,000873% 0,508041%

-0,642
0,38743%

1,725 2,649 3,010 2,376 3,025
0,265082% 0,005670% 0,000438% 0,576235% 4,835455%

1,030 0,827 0,612 0,425 0,291
0,00000% 0,000000% 0,000000% 0,001007% 1,860912%

Coef. Explicação / Det. 44,99% 42,86% 37,76% 35,20% 30,85% 14,57%

AIC -369,59 -112,96 14,93 9,70 278,41 835,19

BIC -344,52 -87,89 40,00 38,94 303,48 851,90

Estatística F 64,80 59.4 48,10 36,80 35.3 20.3

∆% Câmbio Real/Dólar

∆ Prêmio 3M

* Por ter ficado somente ligeiramente acima da banda de 10% e possuir várias referências bibliográficas apoiando sua utlização, 

escolhemos não retirar a variável.

∆ Prêmio 10 Anos US

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Desv. Padrão Inflação

∆ VOL IDI

∆% Ibovespa
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advogam em favor de que a maior integração dos mercados mundiais facilita a 

transmissão de choques positivos ou negativos entre os mercados financeiros. 

A variável explicativa que representa a expectativa da taxa de juros de 

10anos americana, ou seja, a expectativa de política monetária dos Estados Unidos, 

mostrou-se estatisticamente significante em praticamente todos os modelos 

estimados e também se apresentou com maior impacto nos prêmios de maior 

maturidade. Em um mercado financeiro cada vez mais globalizado, é esperado que 

uma mudança da expectativa de juros futuro do mercado considerado pelos 

investidores globais como o de menor risco e de maior liquidez impacte todos os 

outros mercados de juros no mundo, visto que o preço por unidade de risco mudará 

automaticamente para investidores globais quando sua opção de investimento 

menos arriscada e mais líquida altera seu retorno esperado com o mesmo risco. 

O Credit Default Swap brasileiro de cinco anos e a taxa de câmbio pronto 

em real por dólar utilizados, respectivamente, como medida de solvência fiscal e de 

riscos de desequilíbrios no balanço de pagamentos, também se revelaram 

estatisticamente significantes em praticamente todos os modelos, refletindo o 

histórico econômico brasileiro de aumento da taxa de juros nas diversas crises 

fiscais e de balanço de pagamentos.   

A série de desvio padrão da expectativa média do FOCUS para a Inflação 

doze meses à frente mostrou-se estatisticamente significante para todas as 

maturidades da amostra maior e somente para os prêmios de um e quatro anos da 

amostra iniciada em janeiro de 2008. Dessa forma, é possível concluir que, em um 

período de maior prazo, os resultados deste trabalho corroboram com aqueles 

obtidos por Wright (2008), Crump (2016), Emmanuele (2016) de que a volatilidade 

da inflação possui um papel crucial na determinação do prêmio de risco da ETTJ. 

A série de VOL/VXY manifestou-se estatisticamente significante em cinco 

das seis maturidades de prêmio de risco para as amostras iniciadas em 2004. Nos 

modelos estimados com amostra reduzida e com a possiblidade de se utilizar a série 

de volatilidade implícita das opções de índice IDI, a série de VOL/VXY mostrou-se 

estatisticamente insignificante, provavelmente pela adição dessa nova série que 

apontou significância estatística também em cinco das seis maturidades de prêmio 

de risco. Dessa forma, é possível concluir que, na presença de cenários incertos, em 
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que as opções são mais valiosas, o prêmio de risco implícito na ETTJ também é 

maior. 

O prêmio de risco de três meses também foi estatisticamente significante 

em praticamente todos os modelos. Esse resultado corrobora com a hipótese de que 

a opcionalidade de intensificação do ritmo de ajuste monetário pode comprimir ou 

expandir o prêmio de risco, dependendo do tipo de ciclo monetário. 

A série do índice Ibovespa mostrou-se estatisticamente significante em 

apenas metade dos modelos estimados, e insignificante em praticamente todos os 

modelos estimados com amostra reduzida. Dessa forma, é impossível tirar qualquer 

conclusão satisfatória sobre a hipótese de que o prêmio de risco se comporta de 

forma anticíclica. 

As variáveis de expectativa fiscal de longo prazo, de fluxo estrangeiro 

estimado para títulos brasileiros e da expectativa média do FOCUS para a Inflação 

doze meses à frente não foram estatisticamente significantes em nenhum dos 

modelos. 

 

5.2 Resultados Mensais 

 

Em geral, os modelos mensais não apresentaram conclusões diferentes 

das obtidas com os modelos semanais, porém, ao diminuir a frequência dos dados 

nas amostras, foi possível elevar o intervalo em que os coeficientes de determinação 

(R2) dos modelos estão presentes (de 37% até 59,7%). Esses resultados reforçam a 

relevância das variáveis escolhidas para o modelo. 
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Tabela 3 - Resultados das regressões dos modelos mensais 

 

Tabela 4 - Resultados das regressões dos modelos mensais para amostras iniciadas em 2008 

 

 

5.2.1 Análise de significância das variáveis dos modelos mensais 

 

Ao se analisar a significância das variáveis dos modelos mensais, é 

perceptível que o Credit Default Swap brasileiro de cinco anos não foi 

estatisticamente significante na maioria dos modelos com amostra reduzida, 

enquanto a Taxa de Câmbio não foi significante em nenhum dos modelos com a 

amostra completa. É provável que, com a frequência mensal, o Credit Default Swap 

Mensal: jan/2004-mar/17 Prêmio 1 Ano Prêmio 2 Anos Prêmio 3 Anos Prêmio 4 Anos Prêmio 6mx36m Prêmio 24mx36m

0,419 0,700 0,962 0,911 1,647 1,250
0,00281% 0,000032% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000%

0,275 0,510 0,422 0,487
9,24733% 2,106269% 9,197408% 9,537627%

0,207 0,412 0,560 0,603 0,898 0,639
0,108445% 0,000727% 0,000012% 0,000002% 2,556610% 0,000018%

0,993 1,293 1,219 1,787
10,717%* 6,544% 8,561% 3,162%

0,277 0,322 0,348 0,458 1,020 0,561
1,42804% 4,349919% 5,491932% 1,275223% 0,170448% 0,924045%

0,523 0,566 0,665 0,627 0,697
0,605722% 0,900542% 0,236039% 0,086273% 0,642655%

1,233 1,150 0,766 0,586
0,000000% 0,000000% 0,011684% 0,279475%

Coef. Explicação / Det. 51,97% 53,41% 52,71% 52,91% 37,34% 50,38%

AIC 84,84 179,02 219,68 222,24 415,77 271,68

BIC 100,15 200,46 241,12 240,62 428,02 290,06

Estatística F 33,00 24,70 24,00 29,50 22,80 25,60

∆% Câmbio Real/Dólar

* Por ter ficado somente ligeiramente acima da banda de 10% e possuir várias referências bibliográficas apoiando sua utlização, 

escolhemos não retirar a variável.

∆ VOL/VXY

∆ Prêmio 3M

∆ Prêmio 10 Anos US

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Desv. Padrão Inflação

∆ Inflação 12M à frente

Mensal: jan/2008-mar/17 Prêmio 1 Ano Prêmio 2 Anos Prêmio 3 Anos Prêmio 4 Anos Prêmio 6mx36m Prêmio 24mx36m

0,470 0,777 1,045 1,083 1,299 1,475
0,00073% 0,000005% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000019%

0,457 0,860 0,717 0,701 1,015
2,98986% 0,234552% 1,436431% 1,637260% 0,315335%

0,459 0,589
1,038214% 5,990174%

0,268 0,367 0,425 0,534 0,721 1,169
3,66760% 3,233845% 1,822611% 0,315686% 0,106145% 0,236893%

1,089 1,500 1,788 1,793 2,030 1,768
0,02640% 0,053283% 0,009064% 0,008309% 0,062922% 8,369066%

1,622 2,696 3,245
5,633756% 0,277360% 0,034809%

1,044 1,002 0,471 0,376
0,000000% 0,000106% 2,173034% 6,470659%

Coef. Explicação / Det. 51,53% 52,08% 56,56% 59,71% 58,58% 41,78%

AIC 49,42 112,51 122,33 121,74 160,60 285,36

BIC 62,92 128,71 138,54 137,94 174,10 296,16

Estatística F 22,10 18,60 22,40 25,50 29,40 18,80

∆ Prêmio 3M

∆ Desv. Padrão Inflação

∆% Câmbio Real/Dólar

∆ Prêmio 10 Anos US

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Inflação 12M à frente

∆ VOL IDI
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e a taxa de câmbio funcionaram como variáveis explicativas substitutas em virtude 

de ambas serem extremamente sensíveis a crises de solvência. 

Além disso, é importante ressaltar que a variável expectativa média do 

FOCUS para a Inflação doze meses à frente se tornou estatisticamente significante 

em todos os modelos mensais, enquanto a série de desvio padrão da expectativa 

média do FOCUS só foi significante para alguns dos modelos de curto prazo, o que 

também pode apontar algum efeito de substituição entre as variáveis nos modelos 

mensais. 

O índice Ibovespa, significante para alguns dos modelos semanais, não 

apresentou significância estatística para nenhum dos modelos mensais. 

 

5.3 Análise de Qualidade dos Modelos 

 

Para verificar a qualidade dos modelos estimados, realizou-se o seguinte 

procedimento: estimar novamente os parâmetros dos modelos para os prêmios de 

dois e três anos com as amostras limitadas até o final de maio de 2016. Em seguida, 

através de uma análise gráfica (figuras 6, 7, 8 e 9), foi avaliada a capacidade do 

modelo em explicar o comportamento futuro do prêmio de risco. 

Tabela 5 - Resultados das regressões dos modelos semanais com amostras de tamanho reduzido 

 

Semanal: jan/04-maio/16 Prêmio 2Y Prêmio 3Y Semanal: jan/08-maio/16 Prêmio 2Y Prêmio 3Y

0,443 0,589 0,515 0,660
0,00000% 0,000000% 0,00000% 0,000000%

0,274 0,345 0,437 0,509
3,24072% 2,343056% 0,38317% 0,307901%

0,303 0,308 0,263 0,294
0,000000% 0,000003% 0,000786% 0,001105%

0,509 0,748
9,31133% 3,734%

0,345 0,262 1,097 1,025
0,02830% 1,926671% 0,00202% 0,045507%

-0,705
8,452211%

2,231 2,763 1,752 2,659
0,005129% 0,011162% 0,435759% 0,015359%

1,008 0,807 0,824 0,613
0,00000% 0,000000% 0,00000% 0,000000%

Coef. Explicação / Det. 43,30% 36,89% Coef. Explicação / Det. 42,90% 37,90%

AIC -75,27 144,01 AIC -73,10 41,14

BIC -43,98 179,77 BIC -48,60 65,65

Estatística F 69,70 46,50 Estatística F 54,20 44,00

∆% Câmbio Real/Dólar

∆ Prêmio 3M

∆ Prêmio 10 Anos US

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Desv. Padrão Inflação

∆ VOL IDI

∆% Ibovespa

∆% Câmbio Real/Dólar

∆ Prêmio 3M

∆ Prêmio 10 Anos US

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Desv. Padrão Inflação

∆ VOL/VXY

∆% Ibovespa
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Tabela 6 - Resultados das regressões dos modelos mensais com amostras de tamanho reduzido 

 

Figura 6– Gráficos Semanais – Coeficientes Estimados de jan/04 até maio/16 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

Mensal: jan/2004-maio/16 Prêmio 2 Anos Prêmio 3 Anos Mensal: jan/2008-maio/16 Prêmio 2 Anos Prêmio 3 Anos

0,725 0,969 0,826 1,082

0,00004% 0,000000% 0,00001% 0,000000%

0,510 0,399 0,931 0,770

2,72796% 12,7493%* 0,21569% 1,516994%

0,423 0,562

0,000887% 0,000031%

1,254 0,365 0,421

8,423% 4,76587% 3,062%

0,421 0,369 1,474 1,773

0,83912% 5,282585% 0,11209% 0,022829%

0,523 0,588 1,804 2,832

0,81430% 0,891971% 4,65441% 0,344469%

1,179 0,792 1,034 0,495

0,000000% 0,015321% 0,000266% 2,566256%

Coef. Explicação / Det. 53,68% 53,26% Coef. Explicação / Det. 53,31% 56,70%

AIC 174,11 213,14 AIC 108,77 119,48

BIC 192,09 234,12 BIC 124,40 135,11

Estatística F 27,30 22,80 Estatística F 17,70 20,40

∆ Prêmio 3M

∆ Prêmio 10 Anos US ∆ Prêmio 10 Anos US

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Inflação 12M à frente

∆ VOL IDI

∆% Câmbio Real/Dólar

* Por ter ficado somente ligeiramente acima da banda de 

10% e possuir várias referências bibliográficas apoiando 

sua utlização, escolhemos não retirar a variável.

∆ Exp. Juros 10 Anos US

∆ CDS Brasil

∆ Desv. Padrão Inflação

∆ Inflação 12M à frente

∆ VOL/VXY

∆ Prêmio 3M
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Figura 7– Gráficos Mensais – Coeficientes Estimados de jan/04 até maio/16 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 8– Gráficos Semanais – Coeficientes Estimados de jan/08 até maio/16 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 9– Gráficos Mensais– Coeficientes Estimados de jan/08 até maio/16 

 

Fonte: Elaboração própria 



38 
 

A análise gráfica em conjunto com a pouca variabilidade de significância e 

de valores absolutos dos coeficientes das variáveis explicativas apoiam a tese de 

bom desempenho do modelo em sua capacidade de explicação futura. Infelizmente, 

a amostra ainda curta de dados, apenas 13 anos na amostra mais completa, impede 

análises mais robustas com relação ao desempenho do modelo. 

 

5.4 Comparação com os Resultados Internacionais 

 

Conforme abordado, os estudos para os determinantes do prêmio de risco 

implícito na ETTJ brasileira ainda são bastante insipientes. Porém, com a literatura 

internacional sobre o assunto em estágio mais avançado do que a literatura 

doméstica, e com os mercados financeiros dos países cada dia mais interligados, é 

válido, a despeito das características intrínsecas de cada país, realizar uma análise 

comparativa entre os resultados obtidos para o mercado brasileiro e para os demais 

países. 

Gravelle e Morley (2005) concluem que o prêmio de risco implícito na 

ETTJ do Canadá possui uma relação positiva com a volatilidade das taxas de juros e 

da taxa de câmbio, fatores também relevantes para o prêmio brasileiro. 

As hipóteses de Ludvigson e Ng (2009), as quais apontam que o prêmio 

de risco se comporta de forma anticíclica, e as de Campbell, Sunderam e Viceira 

(2009) e Bernanke (2013), que indicam existir uma correlação negativa entre preços 

de títulos e preço de ações, obtiveram resultados inconclusivos para o Brasil, visto 

que, embora a variável escolhida para testar essas hipóteses tenha se mostrado 

significante nos modelos semanais de amostra completa, ela não foi significante 

para nenhum dos modelos mensais. 

Wright (2011), após a análise de diversas economias desenvolvidas, 

concluiu que os principais determinantes para o prêmio de risco na curva de juros 

dos países são a incerteza sobre a inflação e o nível da inflação no longo prazo; 

conforme apontado na discussão bibliográfica, outros autores também chegam a 

essa mesma conclusão. Os resultados do presente estudo também colaboram com 
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a conclusão da importância da incerteza sobre a inflação (significância da variável 

desvio padrão da expectativa média da Inflação doze meses à frente na maioria dos 

modelos) como um dos fundamentais do prêmio de risco. O nível da inflação 

mostrou-se relevante somente nos modelos mensais, porém, em virtude da amostra 

de apenas 13 anos, é prematuro concluir sobre o desempenho do nível da inflação 

no longo prazo como um dos determinantes do prêmio de risco brasileiro. 

Longstaff (2011) documenta a importância de fatores externos, por 

exemplo as taxas americanas como variáveis explicativas das taxas de países 

emergentes, o que corrobora com Miyajima (2012), Turner (2014) e Sobrun e Turner 

(2015), que também defendem essa tese para os países emergentes. O presente 

estudo também mostra evidências de que o prêmio de risco implícito na ETTJ 

brasileira é influenciado por fatores externos, mais especificamente, pelas taxas 

americanas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo central deste trabalho foi construir uma série histórica para a 

variável não observável do prêmio de risco implícito na curva de juros brasileira e, 

com isso, elaborar um modelo capaz de compreender o comportamento desse 

prêmio. Dessa forma, será possível avaliar como na presença de diversos choques a 

ETTJ deverá se mover. 

Para isso, primeiramente se apresentou a Hipótese das Expectativas e 

suas limitações para modelar a ETTJ. Em seguida, expôs-se a literatura 

desenvolvida sobre os motivos dessas limitações e  se apontou que existem duas 

hipóteses para explicar as insuficiências da Hipótese das Expectativas em modelar a 

curva de juros: a existência de um prêmio de risco variante no tempo e a hipótese de 

Preferred Habitats, de Modigliani e Sutch (1966, 1967). 

Posteriormente, avaliaram-se as principais técnicas utilizadas na literatura 

internacional para se construir uma série para o prêmio de risco na ETTJ e qual 

deveria ser a técnica mais adequada para o mercado brasileiro. Com base no 

histórico de diversas quebras estruturais do mercado de juros brasileiro e da 

somente recente estabilização da inflação, decidiu-se que um modelo baseado em 

pesquisa de expectativas seria o mais adequado. 

Com a definição do modelo utilizado, construiu-se uma ETTJ baseada 

apenas nas expectativas para as taxas de juros futuras dos agentes, disponíveis no 

relatório FOCUS do Banco Central do Brasil; portanto, foi possível elaborar a série 

histórica de prêmio de risco para diversas maturidades. De posse dessa série e 

utilizando como base a literatura discutida sobre o assunto, selecionaram-se 

diversas variáveis, a fim de ajudar a explicar o comportamento do prêmio de risco 

implícito na ETTJ; além disso, também se adicionou uma variável para capturar a 

hipótese de Preferred Habitats, de Modigliani e Sutch (1966, 1967). Estimaram-se os 

modelos em diferença para detectar os principais determinantes do prêmio de risco, 

os quais mostraram um coeficiente de determinação satisfatório e um bom 

desempenho na nossa análise de qualidade. 
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Similar aos resultados obtidos na literatura estrangeira, o prêmio de risco 

na curva juros e a expectativa de política monetária no mercado norte-americano, a 

incerteza da inflação doméstica e a volatilidade dos juros e do câmbio mostram-se 

importantes na determinação do prêmio de risco. Além deles, uma variável 

representativa do risco fiscal e uma referente ao tipo de ciclo monetário também se 

revelaram significativos. 

No curto prazo, como sugestão para futuros trabalhos e com base na 

metodologia apresentada para estimação do prêmio de risco desse trabalho, fica o 

desafio de se estimar um modelo para o nível justo de prêmio de risco. O presente 

trabalho teve o foco na variação do prêmio de risco para compreender as principais 

variáveis que o afetam, porém, compreender se o valor atual do prêmio de risco está 

adequado também é de grande valor econômico. 

Além disso, algumas das variáveis apresentadas no quarto capítulo, como 

a expectativa de inflação, a expectativa de juros americanos e a expectativa da 

dinâmica fiscal, podem ser previstas através de modelos econométricos. Dessa 

forma, é possível criar modelos com capacidade de previsão do comportamento do 

prêmio de risco.  

Outra oportunidade interessante de desenvolvimento é utilizar a 

abordagem sugerida por Cochrane e Piazzesi (2005), entretanto, ao invés de 

modelar os componentes principais da ETTJ com base no prêmio de risco ex-post, 

oque reduz consideravelmente o tamanho da amostra do estudo, a modelagem seria 

realizada utilizando a série de prêmio de risco feita com a metodologia de pesquisa 

de expectativas descrita neste trabalho, o que aumenta consideravelmente o 

tamanho da amostra e produz modelos mais robustos. 

Em uma visão de mais longo prazo, há a possibilidade de aproveitar uma 

série histórica mais abrangente, a fim de obter conclusões mais robustas, 

principalmente quanto às hipóteses do comportamento anticíclico do prêmio de risco 

e da teoria de Preferred Habitats, de Modigliani e Sutch (1966 1967). Além disso, a 

estabilização de preços e possíveis reformas estruturais podem possibilitar um 

balizamento mais amplo para a taxa de juros nominal brasileira e oportunizara 

utilização de modelos como os Modelos de Estrutura a Termo do tipo Afim.  
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Apêndice 1. Testes Hipóteses para média das inclinações 3 anos menos 1 ano 
e de 5 anos menos 2 anos no mercado de juros brasileiro. 

 

De acordo com o teste de hipóteses realizado ao nível de significância de 10%, 
existem evidências para concluir que a média das inclinações de 1-3 Anos e 2-5 
anos são diferentes de zero. 

Inclinação 1 ano - 3 Anos Inclinação 2 anos - 5 Anos

Média Amostral 0,394% 0,253%

Desvio Padrão Amostral 0,936% 0,763%

Número de Observações Amostral 3.328 3.328

Estatística de Teste 1.402,43 1.102,42

P-valor 0,000% 0,000%


