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RESUMO 

 

Um dos grandes desafios na gestão de uma carteira de renda fixa passa pela estimação 

da curva de juros dos títulos que a compõe. Sua correta estimação e a identificação dos fatores 

de risco associados a estes títulos são imprescindíveis para uma boa gestão de uma carteira de 

renda fixa, assim como para o correto apreçamento dos ativos. 

O presente trabalho tem por objetivo estimar a curva de juros real da economia 

brasileira a partir de um conjunto de títulos negociados no mercado. Os títulos em questão são 

as notas do tesouro nacional série B (NTN-B), que tem sua rentabilidade vinculada à variação 

da inflação (IPCA), acrescida de juros definidos no momento da compra. Por se tratar de 

títulos que pagam cupom não se pode observar num primeiro momento sua estrutura a termo, 

nesse sentido, serão apresentados modelos capazes de extrair a curva “zero cupom” a partir 

destes títulos e estimar a estrutura a termo da taxa de juros real. 

Através da análise de componentes principais será possível identificar os principais 

fatores responsáveis por movimentos na curva estimada e consequentemente no preço do 

título. Alguns cenários macroeconômicos serão elaborados de forma a estudar o 

comportamento dos títulos frente a choques nesses fatores (análise de sensibilidade). A 

elaboração de cenários e a análise das prováveis trajetórias para o preço deste título auxiliarão 

na gestão de carteiras de títulos de renda fixa. 

Palavras-chave: Juros Real. Estrutura à termo. NTN-B. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

A major challenge in managing a portfolio of fixed income passes through the 

estimation of the yield curve of the securities that comprise it. Its correct estimation and 

identification of risk factors associated with these securities is essential for the proper 

management of a portfolio of fixed income, as well as the correct pricing of assets. 

This study aims to estimate the real yield curve of the Brazilian economy from one set 

of bonds traded. The bonds in question are the notes from the national treasury series B 

(NTN-B), which has its return linked to the inflation (CPI), plus interest set at the time of 

purchase. In the case of coupon bonds, its term structure cannot be observed at first, 

accordingly, will be presented models able to draw the "zero coupon curve" from these 

securities and estimate the term structure of real interest rate. 

Through the principal component analysis will be possible to identify the main factors 

responsible for movements in the estimated curve and consequently the price of the bond. 

Some macroeconomic scenarios will be developed in order to study the behavior of these 

securities against shock factors (sensitivity analysis). Scenario planning and analysis of the 

likely trajectories for the price of this title will assist in managing portfolios of fixed income 

securities. 

Keywords: Real Interest. Term structure. NTN-B. 
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1. Introdução 

No Brasil, o segmento de renda fixa tem um papel de destaque dentro do mercado 

financeiro. A estabilização econômica e o histórico de juros elevados são alguns dos fatores 

que podem explicar o grande volume de recursos canalizado para este segmento. A 

negociação no mercado de renda fixa engloba tanto títulos públicos quanto títulos privados, 

sendo a taxa de juros o instrumento utilizado para a expressão da remuneração e/ou valor de 

mercado de cada título. 

Um dos conceitos mais importantes quando se fala em mercado de renda fixa é o de 

estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ). Trata-se de uma curva ou função que associa uma 

única taxa de juros para cada maturidade, inclusive para aquelas datas em que não há nenhum 

título vencendo. Em outras palavras, a estrutura a termo das taxas de juros é o conjunto de 

taxa de juro e o respectivo prazo até o vencimento, sem risco de reinvestimento, para títulos 

de mesma qualidade de crédito, disponíveis em uma mesma data e para uma mesma moeda. A 

qualidade de crédito dos títulos utilizados para construir a ETTJ deve ser a mesma porque, 

para um mesmo prazo, se as taxas forem extraídas de títulos com risco de crédito diferentes, 

estas certamente serão diferentes por conta do prêmio que o mercado cobra para assumir esse 

risco. 

A estrutura a termo diz respeito à remuneração esperada para compromissos assumidos 

em diversos prazos, isto é, mostra o preço do tempo, um preço que muda a todo instante. Ao 

observar um gráfico da estrutura a termo percebe-se facilmente que as taxas variam de acordo 

com os prazos de vencimento. Analisando esta estrutura é possível também observar o 

consenso do mercado sobre as expectativas para as taxas de juros futuras. A determinação e 

análise da estrutura a termo se fazem importante na medida em que esta contribui para o 

apreçamento de instrumentos de renda fixa e para auxiliar o gestor de uma carteira, que busca, 

sempre que possível, antecipar o movimento da curva de juros. 

No entanto, na realidade não é a taxa de juros que é negociada e, sim, títulos de renda fixa 

e derivativos. As taxas de juros são medidas utilizadas para acompanhar e modelar o mercado 

financeiro, sendo estas obtidas através dos instrumentos negociados. No caso da ETTJ, o que 

se apresenta são as taxas conhecidas como spot ou cupom zero que não carregam risco de 

reinvestimento. Estas taxas representam o custo do dinheiro para cada prazo e não podem ser 

extraídas diretamente de títulos que pagam juros ou amortizações antes do vencimento. As 
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taxas embutidas nesses títulos, chamadas de taxa interna de retorno (TIR), não são as taxas 

válidas para o prazo destes, a menos que se pudesse garantir o reinvestimento dos cupons e 

das amortizações recebido pela própria TIR. Obviamente, as taxas embutidas nos títulos que 

não têm cupom ou amortização antes de seu vencimento não carregam esse risco e podem ser 

usadas diretamente na construção da ETTJ. 

O principal objetivo deste trabalho será construir e analisar empiricamente a estrutura a 

termo da taxa de juros real brasileira. Blanchard (2004) define taxa real de juros como sendo a 

taxa de juros expressa em termos de uma cesta de bens, ou seja, é a remuneração isenta do 

efeito da inflação. Trata-se de uma variável macroeconômica extremamente relevante na 

determinação da atividade econômica, influenciando decisões sobre investimento produtivo e 

financeiro. 

De acordo com Piazzesi (2003) o estudo da ETTJ é importante para diversas áreas da 

economia, destacando 4 principais razões para seu estudo: previsão, política monetária, 

gerenciamento da dívida pública e gerenciamento de riscos e apreçamento de ativos. 

No que diz respeito à Previsão, existem diversas teorias que buscam explicar a relação 

entre a maturidade do título e a taxa de juros. Uma delas é a teoria das expectativas puras que 

postula que os bônus de diferentes maturidades são substitutos perfeitos e, portanto, as taxas 

foward representam exclusivamente as taxas futuras à vista esperadas pelo mercado. Dessa 

forma, as expectativas das taxas de juros acabam por impactar decisões de investimento, 

consumo e política dos agentes econômicos. 

Em relação à Política Monetária pode-se dizer que o Banco Central baseia-se em um 

modelo de metas de inflação. Uma vez que não existem instrumentos disponíveis capazes de 

modificar diretamente a taxa de juros real o Banco Central se utiliza da taxa básica da 

economia, a SELIC
1
. Dado que a autoridade monetária possui como objetivo final alcançar 

um nível ótimo de taxa de juros real, os modelos de taxas de juros reais auxiliam-no a realizar 

a política monetária e a identificar seus impactos na economia, em particular na inflação. 

Quanto ao gerenciamento da dívida pública a modelagem da ETTJ real torna-se essencial 

uma vez que o Tesouro Nacional emite títulos indexados a inflação (NTN-B e NTN-C) para 

                                                             
1 A taxa SELIC, também conhecida como taxa média do over, é obtida a partir do cálculo da taxa média 

ponderada e ajustada, das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e 
realizadas, via operações compromissadas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, o 

SELIC, de onde decorre a denominação da referida taxa. 
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diversas maturidades. A modelagem da ETTJ real torna-se imprescindível, tanto para a 

colocação como para a recompra desses títulos, na medida em que é através desta que os 

agentes se baseiam para tomar suas decisões de compra e venda. 

Por último, pode-se destacar a necessidade dos agentes de mercado de gerenciar os riscos 

oriundos de instrumentos associados à taxa de juros real, tais como títulos indexados a 

inflação ou swaps e, para tanto, a correta precificação destes instrumentos torna-se 

fundamental. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresentará todo arcabouço 

metodológico necessário para o correto entendimento das análises a serem realizadas. Nessa 

etapa serão descritos os modelos utilizados na construção da estrutura a termo da taxa de juros 

real e sua decomposição em componentes principais. Na seção 3 serão construídos cenários 

macroeconômicos que servirão de base para as simulações propostas. Os cenários terão por 

finalidade apresentar a justificativa/interpretação econômica para os choques aplicados à 

curva. A seção 4 apresentará a base de dados utilizada para a construção da estrutura a termo, 

sua fonte originária e o tratamento feito nos dados. Além disso, serão exibidos os resultados 

do modelo e as análises propostas pelo trabalho. Na seção 5 serão expostas as conclusões e 

considerações finais do trabalho. Por último, na seção 6 constará a bibliografia utilizada. 
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2. Metodologia 

 

2.1 Apreçando uma NTN-B: 

A premissa básica utilizada para apreçar um título de renda fixa é a idéia de que o preço 

de um título é igual ao fluxo de caixa futuro prometido pelo emissor, trazido a valor presente 

por uma função de desconto
2
. Essa mesma premissa será utilizada para se estimar a curva de 

juros real nos capítulos que se seguem. Sendo assim: 

Pi,t = Fi,1,t bt(Ti,1) + Fi,2,t bt(Ti,2) + ... + Fi,ki,t bt(Ti,ki) + εi,t =   ,  i,t.  (2.1.1) 

Em que Pi,t é o preço do i-ésimo título na data t, 

  é o j-ésimo pagamento (cupom e/ou amortização) do iésimo título na data t, 

Ti,j é o prazo em que ocorre o pagamento j do i-ésimo título, 

Ki é o número de pagamentos do título i, 

Εi,t é o erro cometido pelo modelo para o título i na data t e 

bt(Ti,j) é a função desconto da data t para a maturidade Ti,j. 

Vale ressaltar que a função bt(Ti,j) também pode ser escrita em função da taxa de juros 

“zero cupom” (rt(Ti,j)) ou ETTJ para a data t. Neste caso, 

bt(Ti,j) =   se rt(Ti,j) for discreta ou      (2.1.2) 

bt(Ti,j) =   se rt(Ti,j) for contínua.                (2.1.3) 

Para construir a estrutura a termo da taxa de juros real da economia brasileira serão 

utilizadas as notas do tesouro nacional série B (NTN-B). Tratam-se de títulos públicos com 

rentabilidade vinculada a variação da inflação (IPCA), acrescida de juros definidos no 

momento da compra. 

Todos os títulos selecionados pagam, semestralmente, um cupom de juros de 6% ao ano e 

as datas de pagamento são definidas retrospectivamente a cada 6 meses a partir da data de 

                                                             
2 Por se tratar de títulos de um mesmo emissor (o governo federal), o risco de crédito é o mesmo para todos os 

títulos e por isto ele já se encontra incorporado nos juros. 
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vencimento da NTN-B, caso não seja dia útil, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil 

subsequente. O pagamento do último cupom de juros coincide com o resgate do principal da 

NTN-B. 

Usualmente, a taxa da NTN-B observada no ambiente de compra do tesouro direto e 

divulgada oficialmente pela ANDIMA reflete a taxa interna de retorno (TIR) do fluxo de 

pagamentos dos cupons de juros e do deságio ou ágio sobre o valor nominal atualizado do 

título. A metodologia do cálculo do preço de uma NTN-B é apresentada a seguir: 

Primeiramente calcula-se o valor nominal atualizado (VNA). Como a coleta de preços 

para cálculo do IPCA situa-se, aproximadamente, do dia 15 do mês anterior a 15 do mês de 

referência, utiliza-se o IPCA projetado pelo mercado para atualizar o valor nominal da NTN-

B, sendo assim:   

VNA = VNA’ (1 + IPCAprojetado)
x
. 

Onde   e 

VNA’ = R$ 1000 * fator de variação do IPCA entre 15/07/2000 e o dia 15 do mês atual. 

Em seguida calcula-se a cotação (truncado na quarta casa decimal): 

COTAÇÃO   +    +  ...  +    +    . 

Onde TIR = rentabilidade anual do título e 

DUn = nº de dias úteis entre a data de liquidação (inclusive) e a data de vencimento do 

cupom (exclusive). 

O preço de compra de uma NTN-B (PU), por sua vez, será dado por: 

PU = VNA (COTAÇÃO/100), truncado na segunda casa decimal. 

Uma vez entendido a metodologia de apreçamento de uma NTN-B, nas próximas seções 

serão apresentadas técnicas para se extrair a curva spot (ou curva “zero cupom”) destes 

títulos.  A primeira delas, mais sofisticada, passa pela utilização de uma regressão não linear 

que relaciona os fluxos de caixa das NTN-Bs com seus preços para estimar parâmetros que 

serão utilizados na equação que defini a estrutura a termo. A segunda técnica, conhecida 
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como Bootstrap, será apresentada como uma forma alternativa de se obter a curva spot. Por se 

tratar de uma técnica mais simples, baseada num método recursivo, torna-se fácil sua 

compreensão e implementação. 

 

2.2 Polinômios de Legendre: 

Almeida et al. (2004) apresenta um modelo para se extrair a estrutura a termo da taxa de 

juros a partir de títulos da dívida soberana de países emergentes. O modelo baseia-se na 

decomposição da estrutura a termo numa curva de referência formada pela taxa livre de risco 

e uma função de spread que representa o risco de crédito soberano. Essa função de spread, 

por sua vez, pode ser decomposta em uma combinação linear de polinômios de Legendre 

(LEBEDEV, 1972). 

O modelo apresentado nesta seção trata-se de uma adaptação do modelo proposto por 

Almeida et al. (2004) para o caso da curva de juros real extraída a partir das NTN-Bs. Neste 

modelo, a estrutura a termo será modelada da seguinte forma: 

, 

aonde t denota o tempo, Pn representa o polinômio de Legendre de grau n (LEBEDEV, 1972), 

cn é um parâmetro (que deverá ser estimado) e  é maturidade do título com vencimento mais 

longo dentre os títulos selecionados para se construir a curva. 

O preço de um título (p) pode ser relacionado com a estrutura a termo da seguinte forma: 

, 

aonde Ci representa o fluxo de caixa pago pelo título no tempo ti, e k representa o número 

total de fluxos de caixas que o título ainda irá pagar. 

O polinômio de Legendre de grau n, por sua vez, está dentro do conjunto [-1,1] e pode ser 

definido de acordo com a seguinte expressão: 

 . 

Os quatro primeiros polinômios de Legendre são: 
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. 

O primeiro polinômio de Legendre está relacionado à deslocamentos paralelos na 

estrutura a termo, o segundo polinômio diz respeito à mudanças na inclinação da estrutura a 

termo, o terceiro polinômio refere-se a mudanças na curvatura da estrutura a termo, e o quarto 

polinômio está relacionado à uma dupla mudança na curvatura da estrutura a termo. Os 

gráficos dos quatro primeiros polinômios são apresentados a seguir. 

 

Figura 1 – Os quatro primeiros polinômios de Legendre 
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O primeiro passo para construir a estrutura a termo da taxa de juros real será estimar os 

coeficientes c0, c1, c2, ..., presentes da equação (I). Para isso, define-se a seguinte função de 

desconto: 

. 

Assumindo que existem m títulos disponíveis no mercado no instante escolhido para 

construir a estrutura a termo, roda-se uma regressão não linear dada pela seguinte equação: 

 

aonde  representa o preço do j-ésimo título, tjl diz respeito ao tempo restante para o 

pagamento to l-ésimo fluxo de caixa (ujl) do j-ésimo título e  uma perturbação aleatória, com 

E(  = 0, E(  e E( ) = 0  j≠i. 

Uma vez estimados os coeficientes relacionados aos polinômios de Legendre, para obter a 

estrutura a termo deve-se substituir os valores na equação I. Fazendo t variar é possível obter 

qualquer ponto da curva para determinado instante. Importante notar que para se construir 

uma série histórica da curva é necessário repetir este processo, reestimando os coeficientes, 

para cada instante desejado. 

 

2.3 Modelo Bootstrap: 

O método de Bootstrap (ou bootstrapping), apresentado por Fabozzi (2005), também nos 

permite extrair uma curva zero cupom a partir de preços (ou yields) de um conjunto de títulos 

que paguem cupom
3
. Na maior parte dos casos ao aplicar o modelo algumas simplificações 

fazem-se necessárias, como por exemplo o uso de interpolação. As simplificações 

normalmente devem-se ao fato de termos um conjunto pequeno de pontos conhecidos, isto é, 

poucos vencimentos, sendo alguns ilíquidos e vencimentos não coincidentes, como será com 

o caso das NTN-Bs.  

                                                             
3 Este modelo será apresentado como uma forma alternativa de se construir a estrutura a termo. O objetivo é 

apresentar ao leitor uma solução mais prática e muito empregada no mercado financeiro. Vale ressaltar que todas 

as análises que serão feitas nas próximas seções levarão em consideração a curva estimada a partir deste modelo. 
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Apesar de mais simples este método é bastante utilizado no dia a dia. Sua grande 

vantagem é a capacidade de apresentar um resultado satisfatório sem o emprego de um 

ferramental matemático muito sofisticado. A idéia básica do modelo é eliminar o risco de 

reinvestimento originado pelo pagamento dos cupons. Nesse método, tomam-se as taxas 

conhecidas para “vender” no mercado os cupons de cada título. Tal negócio é conhecido nos 

Estados Unidos como strip (separate trading of registered interest and principal). Uma vez 

feito o strip dos cupons fica-se apenas com os cupons zero, cujas taxas não possuem mais o 

risco de reinvestimento, isto é, tornaram-se taxas spots
4
. 

No processo de bootstrapping toma-se a taxa spot do primeiro título a vencer sem 

pagamento intermediário de juros e com essa taxa determina-se a taxa do próximo título que 

contenha um cupom antes de seu vencimento. Com essas duas taxas, chega-se à taxa do 

terceiro título, e assim por diante, até se ter todas as taxas livres de risco de reinvestimento. 

Para exemplificar o processo tome três títulos com os seguintes fluxos: 

 

Título 1: 

 

Título 2: 

 

Título 3: 

 

Do título 1 tem-se que a taxa spot para o primeiro período é de 6%. O título 2 apresenta 

uma TIR de 7,39%, no entanto, destacando-se o primeiro pagamento de juros pela taxa 

calculada no título 1, fica-se com um título fictício zero cupom com dois períodos: 

 

                                                             
4 Chama-se de stripped yield curve o conjunto de taxas spot obtido a partir de títulos que pagam cupom. 

106 

95 

106 

106 

6 

6 

6 

100 

100 

1 

1 2 

97,5 
1 

95 1 2 3 



 

17 
 

Resolvendo a igualdade acima chega-se à taxa spot para dois períodos, no valor de 7,43%. 

Aplicando o mesmo procedimento para o título 3 chegamos à taxa spot de 8% (repare que a 

TIR do título 3 é de 7,94%). 

 

O restante da curva pode ser obtido simplesmente repetindo este procedimento para todos 

os títulos. No caso das NTN-Bs, a primeira dificuldade observada em empregar este método 

deve-se ao fato de existirem pagamentos de cupons que não coincidem com nenhum 

vencimento, por exemplo, suponha agora que tenhamos apenas os títulos 1 e 3: 

 

Título 1: 

 

Título 3: 

 

Note que não se pode mais obter a taxa spot para o 2º período apartir do procedimento 

anteriormente descrito. Uma forma (aproximada) de contornar esse problema seria calcular a 

taxa spot diretamente para o 3º período (supondo não haver o pagamento de cupom no 2º 

período) e interpolar as taxas spots do 1º e 3º períodos para achar a taxa spot do 2º período. 

Outra forma, ainda mais aproximada é supor que a taxa spot para o segundo período é igual a 

do 1º período e repetir o procedimento anteriormente descrito para achar a taxa spot do 3º 

período. 

A seguir tem-se um gráfico com a evolução da estrutura a termo da taxa de juros real 

brasileira, desde 01/03/2007 até 19/04/2010, extraída apartir das NTN-Bs seguindo o método 

de bootstrapping: 
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Figura 2 – Evolução da ETTJ real 

 

 

Aproximando a figura anterior desde fevereiro de 2010 até 19 de abril de 2010 tem-se: 

Figura 3 – Evolução da ETTJ real (01/02/2010 à 19/04/2010) 
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De acordo com o gráfico pode-se perceber que a taxa de juros real aumenta com o prazo. 

Esse resultado pode ser intuitivamente explicado pelo fato de que quanto maior o prazo, maior 

a incerteza associada e consequentemente maior a remuneração demandada pelo o agente para 

carregar o título. Observa-se também que a taxa de juros real atinge seu ápice para os 

vencimentos entre 2013 e 2015, a partir desses anos ela cai um pouco e se estabiliza na faixa 

de 6% a 6,5% para os vencimentos mais longos, sendo este comportamento observado durante 

todo o período analisado. 

Uma possível explicação para a queda da taxa de juros na parte longa da curva pode se dar 

devido à existência de um número maior de agentes com horizonte de investimento mais 

longo, isso ocasionaria uma maior demanda por títulos longos em relação aos títulos mais 

curtos, que vencem entre 2013 e 2015, fazendo com que a taxa dos títulos com vencimentos 

mais longos seja mais baixa. Sabe-se que títulos de curto prazo e de longo prazo não são 

substitutos perfeitos e, por isso, dependendo do horizonte de tempo de investimento do 

mercado pode haver prêmios de liquidez embutidos na curva. 

 

2.4 Interpolação Cubic Spline: 

Conforme visto acima, a partir das TIRs implícitas nas NTN-Bs pôde-se construir a 

estrutura a termo da taxa de juros real para determinadas maturidades. No entanto, dado que 

não há taxas disponíveis para todos os dias o que se tem é uma estrutura a termo incompleta. 

Uma forma usual de se obter os demais pontos é através de interpolação e dentre os métodos 

existentes pode-se citar: o linear
5
, o exponencial

6
, o flat foward

7
e o cubic spline, sendo este 

último o escolhido para o desenvolvimento a seguir. 

A interpolação por splines cúbicas consiste em ajustar a curva por um polinômio de 3º 

grau em cada intervalo. A razão para se trabalhar com polinômios de ordem mais alta é a de 

evitar a introdução de “bicos” na curva, permitindo assim uma maior suavização da mesma. A 

fim de gerar um processo de ajuste suave, algumas restrições são impostas aos coeficientes 

dos polinômios. Além de se exigir que os polinômios passem pelo mesmo ponto, é necessário 

                                                             
5 Consiste em traçar uma reta entre dois vértices adjacentes conhecidos. 
6 Consiste em ajustar a curva por uma combinação linear de funções exponenciais. Variantes: Nelson e Siegel 
(1987), Svensson (1994) e Diebold e Li (2006). 
7 Nesse método a taxa a termo entre dois vértices é suposta constante. 
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também que as derivadas (1ª e 2ª) de cada polinômio nos extremos dos intervalos sejam 

iguais. 

A seguir é apresentada a evolução da estrutura a termo da taxa de juros real desde 

01/03/2007 até 19/04/2010 para os vértices selecionados, interpolados por cubic spline: 

Figura 4 – Evolução da ETTJ real (interpolado por cubic spline) 

 

 

Ampliando a figura acima para uma janela de 6 meses: 

Figura 5 – Evolução da ETTJ real (interpolado por cubic spline) 
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2.5 Componentes Principais: 

A análise de componentes principais (ACP) é uma técnica estatística de análise 

multivariada mais simples, que transforma linearmente as variáveis originais altamente 

correlacionadas em índices não correlacionados entre si, que representam a maior parte das 

informações originais. Essa transformação permite redução da dimensionalidade dos dados 

sem que haja perda das informações, retendo ao máximo a variação presente nos dados. 

A figura 6 apresenta uma visão intuitiva da ACP. Claramente a direção do eixo maior da 

elipse possui um poder explicativo máximo dos pontos observado. A idéia por trás da ACP é 

fazer uma rotação dos eixos originais na direção de maior variabilidade. 

 

Figura 6: Dispersão dos valores observados 

 

Nessa técnica, as K variáveis originais são transformadas em J componentes principais 

(CP), onde será contabilizada maior parte da variância do vetor original, com J<<K, validando 

a redução de complexidade dos dados (JOLLIFFE, 2002). A partir do processo da ACP, são 

encontrados novos índices de menor dimensão que descrevem a variação dos dados 

principais. Esses índices são chamados de Componentes Principais (CP), os quais apresentam 

ortogonalidade, ou seja, apresentam correlação zero entre si e estão ordenados de acordo a 

variabilidade em que representam. 
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Essa etapa tem por objetivo aplicar a ACP sobre a estrutura a termo obtida na seção 

anterior. Espera-se com isso obter um conjunto restrito de variáveis capazes de 

caracterizar/descrever bem os movimentos da curva ao longo do tempo. Além disso, espera-se 

que estas variáveis sejam de fácil interpretação econômica. 

Calculando o percentual que cada componente principal explica da variabilidade total dos 

dados tem-se que as três primeiras componentes são responsáveis por explicar mais de 95% 

da variabilidade total. Abaixo é apresentado uma tabela com as dez primeiras componentes 

principais e seus respectivos percentuais explicados. 

 

Tabela 1 – Componentes principais e seus percentuais explicativos 

Componente 

Principal 

% da 

variabilidade total 

explicado por cada 

componente 

1ª 65.682% 

2ª 27.562% 

3ª 3.609% 

4ª 1.767% 

5ª 0.845% 

6ª 0.325% 

7ª 0.088% 

8ª 0.041% 

9ª 0.030% 

10ª 0.015% 

 

Dado este resultado acredita-se ser suficiente a utilização de apenas essas três 

componentes para estudar o comportamento/variação da ETTJ real e elaborar os cenários a 

serem utilizados nas simulações da seção 4. Plotando o gráfico das três primeiras 

componentes principais tem-se que as curvas obtidas apresentam alguma semelhança com 

resultados encontrados por (Litterman & Scheinkman, 1991): 
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Figura 7 – Componentes principais da ETTJ real 

 

Cada componente pode ser vista como uma função de pesos das funções ETTJ 

observadas. A primeira componente principal da Figura 7 apresenta valores mais baixos para 

maturidades maiores, isto significa que, no período analisado, a variação da ETTJ é mais bem 

explicada atribuindo um peso maior às taxas de mais curto prazo. (Litterman & Scheinkman, 

1991) chamaram a 1ª componente principal de nível uma vez que ela representa variações 

praticamente constantes ao longo da curva, ou seja, estas variações representam movimentos 

paralelos da ETTJ real. A segunda componente principal diz respeito à inclinação da curva 

enquanto que a terceira componente refere-se à curvatura, e, conforme demonstrado por 

(Litterman & Scheinkman, 1991) ela está principalmente associada à volatilidade. 
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3. Cenários macroeconômicos 

Uma vez identificadas as principais componentes responsáveis por mudanças no 

comportamento da estrutura a termo da taxa de juros real, faz-se necessário entender a relação 

destas componentes com variáveis e eventos macroeconômicos. Entende-se por taxa de juros 

real a taxa de juros nominal expurgada da taxa de inflação, isto é, representa o ganho do 

agente em termos de poder de compra. Matematicamente, a taxa de juros real é calculada da 

seguinte forma (Identidade de Fisher): 

 

 

Uma boa medida para a taxa de juros nominal é a taxa SELIC, definida atualmente pelo 

Banco Central no Comitê de Política Monetária (COPOM). No que se refere à inflação pode-

se tomar como indicador o índice de preços ao consumidor ampliado (IPCA), mesmo índice 

utilizado na precificação das NTN-Bs. 

Desde 1999, quando o COPOM recebeu atribuições no sentido de passar a trabalhar com 

regime de metas de inflação, a taxa SELIC apresenta-se como um dos principais instrumentos 

do Banco Central no controle da inflação. Uma elevação da taxa SELIC, reduz a atividade 

econômica e consequentemente reduz pressão inflacionária. Pode-se dizer que a combinação 

de juros nominais elevados com uma inflação baixa gera ganhos reais elevados. Por outro 

lado, quanto maior a inflação para uma dada taxa de juros nominal, menor o ganho real por 

parte dos agentes. 

Um agente que compra uma NTN-B de certa forma busca se proteger do aumento da 

inflação, ou seja, ele espera que a inflação irá subir mais do que a taxa de juros nominal. Caso 

isso ocorra, a taxa de juros real diminuirá o que irá provocar uma valorização de seu papel. 

Em outras palavras, ele acredita em um Banco Central mais tolerante no que diz respeito a um 

aumento da inflação. 

Nesse sentido, uma medida bastante acompanhada no segmento financeiro é a inflação 

implícita na curva de juros. Reorganizando a identidade de Fisher verifica-se que a inflação 

pode ser extraída pela relação entre os juros nominal e real. Esse spread encontrado, 

denominado taxa de compensação pela inflação ou Break Even Inflation Rate (BEIR), é a 
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diferença das rentabilidades esperadas entre os ativos prefixados e os ativos indexados à 

inflação, ou seja, trata-se da taxa que irá equalizar a rentabilidade entre esses dois tipos de 

ativos. 

 

De posse da estrutura termo da taxa de juros real e nominal
8
 é possível, portanto, construir 

uma curva para a inflação implícita. Trata-se de uma curva com as expectativas de inflação 

futura dos agentes
9
 que é monitorada diariamente pelos principais participantes do mercado 

financeiro.  

Os cenários descritos a seguir servirão de base para as simulações no que diz respeito ao 

comportamento da estrutura a termo da taxa de juros real. Ao todo serão 3 cenários, cada um 

responsável por afetar uma componente principal. O primeiro cenário modificará o nível da 

curva, o segundo mudará sua inclinação e o terceiro a curvatura/convexidade. 

 Cenário 1: 

Este cenário sugere uma visão otimista no que diz respeito ao crescimento das economias. 

Imagina-se a economia brasileira bastante aquecida, crescendo acima do PIB potencial, 

desemprego baixo e um nível de utilização da capacidade instalada (NUCI) rodando em 

patamares elevados. Ao mesmo tempo pode-se supor a existência de crédito abundante e 

barato na economia, preços de comodities elevados e outras economias crescendo a um ritmo 

acelerado, contribuindo para a importação de produtos brasileiros (especialmente comodities) 

e expansão da demanda agregada. 

A combinação dos eventos acima contribuiria para um forte crescimento da economia e 

consequentemente para um aumento da inflação. No cenário traçado, frente a essa situação, 

supõe-se um Banco Central leniente com a inflação, trabalhando no teto ou até mesmo acima 

                                                             
8A estrutura a termo da taxa de juros nominal pode ser facilmente observada apartir das Letras do Tesouro 

Nacional (LTN) ou dos contratos futuros de DI negociados na Bolsa de Mercadoria e Futuros (BMF) fazendo-se 

uso de algum método de interpolação para encontrar os vértices desejados. 
9A rigor esta curva é apenas uma aproximação para a expectativa de inflação futura. Segundo estudo realizado 

pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA), a aplicação da forma simples da 

identidade de Fisher não pode ser diretamente interpretada como expectativa de inflação futura pois não 

considera determinados aspectos que podem causar super ou subestimação da taxa de inflação implícita, como 
por exemplo, o prêmio de risco de inflação embutido nas taxas dos ativos prefixados, a diferença de liquidez dos 

ativos e a diferença na estrutura de pagamentos entre títulos prefixados e indexados. 
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da meta de inflação
10

. Nesse contexto, os juros reais reduziriam o que em última análise 

significa que a inflação aumentou mais que os juros nominais. 

Dessa forma, o presente cenário propõe um deslocamento paralelo da curva de juros real, 

para baixo, no valor de 1,5 pontos percentuais. Os agentes percebem uma mudança de 

comportamento do Banco Central (relaxamento da meta de inflação) e passam a precificar 

juros reais mais baixo ao longo de todo curva, conforme gráfico abaixo: 

Figura 8 – Comparação da ETTJ real no 1º cenário 

 

 

 Cenário 2: 

O segundo cenário baseia-se em um ciclo político. A hipótese principal por trás desse 

cenário é a existência de um Banco Central “político”, isto é, um Banco Central alinhado com 

os interesses do representante eleito, que governa e toma decisões já pensando numa 

reeleição. 

Seguindo essa lógica teria-se três anos de crescimento moderado, aperto fiscal e inflação 

baixa e o último ano, da reeleição, com um crescimento acima da média e criação de muitos 

empregos. A idéia por trás desse raciocínio é a de que os eleitores têm uma memória curta e 

que ao tomarem a decisão de eleger o novo representante lembrem apenas do desempenho 

                                                             
10 A meta de inflação atualmente para os anos de 2011 e 2012, conforme determinação do Conselho monetário 

Nacional (CMN) é de 4,5% com um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. 
Deste modo a inflação, medida pelo IPCA, pode oscilar entre 2,5% e 6,5% nestes anos sem que a meta seja 

formalmente descumprida. 
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extraordinário do último ano. O custo desse crescimento extraordinário viria mais a frente, 

somente após sua reeleição, com mais inflação, e que poderia ser combatida nos três anos 

seguintes, dando origem a um novo ciclo. 

Dado o contexto a ETTJ real apresentaria uma mudança em sua inclinação. A parte curta 

da curva (até 3 anos) sofreria um deslocamento para cima de 1 ponto percentual, 

representando um aumento dos juros real enquanto que a parte longa (acima de 3 anos) seria 

deslocada para baixo em 0,5 ponto percentual
11

. Graficamente tem-se: 

Figura 9 – Comparação da ETTJ real no 2º cenário 

 

 

 Cenário 3: 

O terceiro cenário promove uma alteração na curvatura da ETTJ original, que se refere a 

terceira componente principal. Choques são aplicados de modo que a curva se torne mais 

côncava. Supõe-se nesse cenário que as expectativas dos agentes em relação ao controle da 

inflação estão bem ancoradas e dado um aperto monetário no curto prazo, que leva à um juro 

real mais elevado, faz a curva mudar sua curvatura convergindo para a curva original no 

longo prazo. 

 

 

                                                             
11 Supõe-se aqui que o ciclo acontece uma só vez e que os juros reais deslocam-se permanentemente para baixo 

após o terceiro ano. 
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Figura 10 – Comparação da ETTJ real no 3º cenário 

 

 

A seguir tem-se uma tabela resumo com a ETTJ real original em 19/04/2010, a ETTJ real 

em cada cenário e os choques utilizados: 

 

Tabela 2 – Resumo dos cenários com os choques aplicados à curva 

Curva 4.47% 5.58% 6.17% 6.50% 6.68% 6.67% 6.66% 6.65% 6.47% 6.36% 6.32% 6.18% 6.16% 6.14% 6.12% 6.09% 6.11% 6.18% 

Prazos 21 63 126 252 504 756 1008 1260 1512 1764 2016 2268 2520 3780 5040 6300 7560 10080 

                                      

Cenário 1 2.97% 4.08% 4.67% 5.00% 5.18% 5.17% 5.16% 5.15% 4.97% 4.86% 4.82% 4.68% 4.66% 4.64% 4.62% 4.59% 4.61% 4.68% 

Choque 

(%) 
-1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 

                                      

Cenário 2 5.47% 6.38% 6.77% 6.90% 6.88% 6.67% 6.62% 6.56% 6.34% 6.20% 6.11% 5.93% 5.87% 5.80% 5.75% 5.67% 5.65% 5.68% 

Choque 

(%) 
1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50 

                                      

Cenário 3 4.47% 5.69% 6.39% 6.83% 7.12% 7.22% 7.32% 7.42% 7.36% 7.25% 7.10% 6.85% 6.72% 6.58% 6.46% 6.31% 6.22% 6.18% 

Choque 

(%) 
0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 -0.89 -0.78 -0.67 -0.56 -0.44 -0.33 -0.22 -0.11 0.00 
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4. Resultados Empíricos 

 

4.1 Base de dados:  

A base de dados utilizada na construção da ETTJ real foi obtida através do site da 

ANDIMA
12

. A instituição disponibiliza publicamente as taxas indicativas referentes às NTN-

Bs negociadas no mercado, servindo de referência, para a grande maioria das instituições, na 

marcação a mercado de sua carteira de títulos. 

Optou-se por trabalhar com uma série relativamente longa com o intuito de observar mais 

a fundo o movimento da curva de juros real e então definir os cenários a serem utilizados nas 

simulações. O período analisado vai, portanto, de 01/03/2007 à 19/04/2010. No que diz 

respeito ao apreçamento da carteira nos diversos cenários, este será feito a partir da curva de 

juros real originalmente observada em 19/04/2010. 

 

4.2 Resultados: 

O objetivo desta seção será definir uma carteira de títulos (composta por NTN-Bs de 

diversas maturidades) e reprecificá-la em cada cenário estabelecido utilizando a estrutura a 

termo encontrada. A partir do entendimento do comportamento da curva em cada cenário, 

serão sugeridas mudanças na carteira de títulos previamente definida. 

Afim de tornar o estudo mais amplo, a carteira teórica que servirá de base para a análise 

conterá papéis de curto, médio e longo prazo. No exemplo, um papel de curto prazo pode ser 

caracterizado por possuir prazo de vencimento inferior à 1 ano, os papéis de médio prazo, por 

sua vez, contam com prazo de vencimento de 1 à 5 anos e papéis de longo prazo com 

vencimento superior à 5 anos. Além disso, no processo de definição da carteira foi levado em 

conta a liquidez dos títulos negociados de forma a construir uma carteira líquida. Abaixo é 

apresentado uma tabela com o volume negociado dos diversos papéis indexados à inflação em 

março de 2010 e um gráfico com o volume negociado nos últimos 12 meses das NTN-Bs. 

 

                                                             
12O site em questão encontra-se em: http://www.andima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp 
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Tabela 3 – Negociação dos títulos indexados à inflação 

 

Figura 11 – Volume negociados de NTN-B por vencimento 

 

Pelo exposto acima pode-se observar que os títulos com prazo de vencimento entre 1 e 5 

anos são responsáveis pela maior parte do volume negociado no mercado. A carteira aqui 

proposta também seguirá esta característica. Para formar a carteira foram escolhidas 6 NTN-

Bs com os respectivos vencimentos: 15/08/2010, 15/05/2011, 15/05/2013, 15/05/2015, 
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15/08/2020 e 15/05/2045. A seguir tem-se uma tabela com os vencimentos e o percentual de 

cada título que compõe a carteira teórica: 

Tabela 4 – Composição da carteira teórica 

Vencimento 
Maturidade 

(dias úteis) 

Maturidade 

(anos) 

Volume negociado em 

Março/2010 (R$ 

milhões) 

% da 

carteira 

teórica 

15/08/2010 83 0.33 4,908 12% 

15/05/2011 270 1.07 19,658 48% 

15/05/2013 772 3.06 9,142 22% 

15/05/2015 1277 5.07 4,011 10% 

15/08/2020 2596 10.30 1,678 4% 

15/05/2045 8811 34.96 1,435 4% 

 

O próximo passo consiste em reprecificar cada um desses títulos a partir da estrutura a 

termo obtida em cada cenário (ver tabela 2). A cotação de cada NTN-B será, portanto, a soma 

de seus fluxos (pagamento dos cupons semestrais e do principal no vencimento) trazidos a 

valor presente pela taxa de juros real no cenário em questão. Uma vez reprecificados os 

títulos, estes serão ponderados pelo seu percentual na carteira para se chegar ao valor do 

portifólio e compará-lo com seu valor atual
13

. 

Tabela 5 – Cotação dos títulos que compõem o portifólio em cada cenário 

Vencimento 

Cenário 

Atual 

(19/04/2010) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

15/08/2010 1.014839 1.015186 1.008155 1.009946 

15/05/2011 1.029479 1.035143 1.016356 1.016795 

15/05/2013 1.008167 1.048635 1.007896 0.993842 

15/05/2015 0.999176 1.062529 1.001823 0.968987 

15/08/2020 0.983116 1.111633 1.012920 0.953273 

15/05/2045 1.002208 1.253261 1.060164 0.967831 

 

Abaixo pode-se observar a tabela com a cotação de cada título ponderado pelo seu 

percentual na carteira. A última linha informa o valor do portifólio em cada cenário: 

 

                                                             
13 Valor atual do portifólio a partir da ETTJ real observada em 19/04/2010. 
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Tabela 5 – Valor do portifólio em cada cenário 

Vencimento Pesos 

Cenário 

Atual 

(19/04/2010) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

15/08/2010 12% 0.121983 0.122025 0.121180 0.121395 

15/05/2011 48% 0.495628 0.498355 0.489310 0.489522 

15/05/2013 22% 0.225722 0.234782 0.225661 0.222514 

15/05/2015 10% 0.098151 0.104374 0.098411 0.095185 

15/08/2020 4% 0.040401 0.045683 0.041626 0.039175 

15/05/2045 4% 0.035222 0.044045 0.037258 0.034013 

TOTAL 100% 1.017107 1.049264 1.013447 1.001805 

 

Dado valor do portifólio nos diversos cenários é possível calcular sua rentabilidade 

quando comparado com o cenário atual: 

Tabela 6 – Rentabilidade do portfólio 

  Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Variação 

(%) 
3.16% -0.36% -1.50% 

 

Constata-se que a trajetória da curva de juros real representada pelo cenário 1 seria a mais 

rentável para a carteira teórica previamente definida (ganho de 3.16%), enquanto que a 

trajetória do cenário 3 geraria uma perda de aproximadamente 1.5%. O resultado encontrado 

apresenta-se bastante coerente, uma vez que, a carteira é essencialmente comprada nos títulos 

e com isso espera-se que ela obtenha ganhos toda vez que a taxa de juros real diminua. O pior 

desempenho da carteira deu-se no cenário 3 justamente por que neste cenário a curva de juros 

real desloca-se para cima. No cenário 2 a carteira teve uma leve perda (0.36%), ou seja, o 

ganho obtido na parte curta da curva, que se valeu de uma redução dos juros real, foi mais que 

compensada com perda na parte longa da curva promovida pelo aumento da taxa de juros real. 

A partir do entendimento dos cenários é possível ainda sugerir mudanças na carteira 

teórica de modo a aumentar o retorno da mesma em um dado cenário. Por exemplo, no 

primeiro cenário, dado que o choque é paralelo ao longo de toda a curva, sugere-se a 

concentração da carteira em títulos mais longos (de maior duration
14

) de modo a obter uma 

                                                             
14 Fabozzi (2005) coloca que o termo duration é entendido com sendo a primeira derivada da função preço de 
um título, isto é, trata-se do quanto varia o preço de um título dada uma variação em sua TIR. Pode ser vista 

também como uma medida de risco associada ao título, de modo que quanto maior a duration, maior o risco. 
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maior rentabilidade. Dessa forma seria possível potencializar os ganhos neste cenário em 

detrimento de uma perda maior caso o terceiro cenário venha a ocorrer. As tabelas abaixo 

exemplificam a idéia proposta neste parágrafo. 

Tabela 7 – Exemplo1: Valor do portifólio em cada cenário 

Vencimento Pesos 

Cenário 

Atual 

(19/04/2010) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

15/08/2010 5% 0.050742 0.050759 0.050408 0.050497 

15/05/2011 10% 0.102948 0.103514 0.101636 0.101680 

15/05/2013 15% 0.151225 0.157295 0.151184 0.149076 

15/05/2015 15% 0.149876 0.159379 0.150274 0.145348 

15/08/2020 25% 0.245779 0.277908 0.253230 0.238318 

15/05/2045 30% 0.300662 0.375978 0.318049 0.290349 

TOTAL 100% 1.001233 1.124835 1.024780 0.975269 

 

Tabela 8 – Exemplo 1: Rentabilidade do portfólio 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Variação 

(%) 
12.34% 2.35% -2.59% 

 

Da mesma forma pode-se elaborar outros exemplos que potencializem os ganhos no 

cenário 2 ou no cenário 3. Existe um grande número de estratégias e combinações possíveis 

de serem executadas a partir destes títulos, ainda mais levando em conta que é possível se 

alavancar, assumindo uma posição vendida em determinado título para financiar a compra de 

um outro.  

Acreditando na concretização do segundo cenário e supondo que seja possível alugar 

determinado título para vendê-lo a descoberto, o gestor visando potencializar o retorno da 

carteira poderia assumir uma posição essencialmente vendida. Nesse sentido, recomendaria-se 

a venda alavancada de títulos curtos de forma a financiar a compra de títulos mais longos (a 

título de hedge), beneficiando-se portanto da mudança de inclinação da curva. Abaixo tem-se 

a tabela com a nova ponderação sugerida
15

, a rentabilidade de cada título e da carteira em 

cada um dos cenários: 

 

                                                             
15 Admitindo ser possível alavancagem de 2,5 vezes o patrimônio. 
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Tabela 9 – Exemplo 2: Rentabilidade do portfólio 

Vencimento Pesos 
Cenário 

1 

Cenário 

2 

Cenário 

3 

15/08/2010 -40% -0.01% 0.27% 0.20% 

15/05/2011 -260% -1.43% 3.41% 3.32% 

15/05/2013 35% 1.40% -0.01% -0.52% 

15/05/2015 2.5% 0.16% 0.01% -0.08% 

15/08/2020 7.5% 0.98% 0.22% -0.25% 

15/05/2045 5.0% 1.25% 0.29% -0.21% 

TOTAL -250% 2.35% 4.19% 2.44% 

 

Conforme pôde-se observar a estratégia apresentou uma rentabilidade maior no segundo 

cenário (+4.19%) devido à venda das NTNBs mais curtas. Ao mesmo tempo foi possível 

implementar uma estratégia de hedge adquirindo títulos mais longos. Estes títulos forneceram 

uma ótima proteção para o primeiro cenário em detrimento de alguma perda no terceiro 

cenário. Dessa forma foi possível obter uma rentabilidade elevada no segundo cenário além 

de ganhos positivos nos outros dois cenários. 

Tomando o terceiro cenário como base, que propõe uma mudança na curvatura da ETTJ 

real, novamente sugere-se a adoção de uma estratégia alavancada essencialmente vendida
16

. 

Pelo fato do cenário apresentar um choque positivo da taxa de juros real na parte 

intermediária da curva, sugere-se a venda de títulos de médio prazo e uma posição comprada 

nos títulos de curto e longo prazo, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 10 – Exemplo 3: Rentabilidade do portfólio 

Vencimento Pesos 
Cenário 

1 

Cenário 

2 

Cenário 

3 

15/08/2010 50% 0.02% -0.33% -0.24% 

15/05/2011 -40% -0.22% 0.52% 0.51% 

15/05/2013 -100% -4.01% 0.03% 1.49% 

15/05/2015 -200.0% -12.68% -0.53% 6.42% 

15/08/2020 -20.0% -2.61% -0.60% 0.67% 

15/05/2045 60.0% 15.03% 3.48% -2.58% 

TOTAL -250% -4.48% 2.57% 6.27% 

 

Dessa forma foi possível obter um ganho expressivo no terceiro cenário (+6.27%) em 

detrimento de uma perda no primeiro cenário (-4.48%). Neste caso a compra do título mais 

                                                             
16 Admitindo ser possível alavancagem de 2,5 vezes o patrimônio. 
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longo foi recomendada por gerar uma proteção para carteira na eventual ocorrência do 

primeiro ou segundo cenário, equilibrando a carteira e mantendo a aposta no terceiro cenário. 

Por último, tem-se que através da atribuição de probabilidade de ocorrência aos diversos 

cenários elaborados pode-se chegar ao valor esperado da carteira, informação esta que deverá 

auxiliar o gestor em sua tomada de decisão. Nesse sentido, cabe ao gestor, baseado nos 

possíveis cenários, não somente implementar a melhor estratégia de forma a maximizar a 

relação risco retorno, como também, identificar o melhor ponto de entrada para a operação 

escolhida. 
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5. Conclusão 

 

A boa gestão de uma carteira de renda fixa passa pelo entendimento de alguns conceitos e 

temas importantes relacionados à economia e ao mercado financeiro em especial. O 

conhecimento e análise da estrutura a termo da taxa de juros associada ao título, assim como, 

o apreçamento do mesmo constituem-se aspectos de extrema relevância no processo de 

tomada de decisão de um gestor de renda fixa. A decisão de um gestor sobre a quantidade e 

quais títulos escolher para compor uma carteira pode ser baseada tanto em informações 

técnicas como em estudos econômicos. A abordagem prática trazida pelo trabalho, por sua 

vez, sugere a utilização de cenários macroeconômicos de forma a auxiliar a escolha de uma 

carteira. 

Os cenários elaborados promoveram alterações na ETTJ real, baseadas em estudos 

previamente realizados pela análise de componentes principais, de forma a evidenciar os 

principais fatores responsáveis pelo deslocamento da curva. Para cada cenário foram 

sugeridas, portanto, mudanças numa carteira teórica de títulos previamente definida. 

Baseando-se no primeiro cenário, que propôs um deslocamento paralelo e para baixo da 

ETTJ real, pôde-se concluir que a concentração em títulos mais longos foi capaz de gerar 

retornos mais elevados para a carteira. A carteira reponderada apresentou uma performance 

melhor do que a carteira teórica nos cenários 1 e 2. A carteira reponderada apresentou um 

ganho de 12.34% frente à um ganho de 3.16% da carteira teórica no cenário 1 e um ganho de 

2.35% frente à uma perda de 0.36% da carteira teórica no cenário 2. No terceiro cenário a 

carteira reponderada teve uma performance inferior, com perda de 2.59%, em comparação 

com a carteira teórica, com perda de 1.50%. 

O segundo cenário em questão promoveu uma mudança na inclinação da ETTJ real. 

Avaliando a carteira teórica sob a ótica deste cenário concluiu-se pela venda dos títulos mais 

curtos (supondo alavancagem de 2.5 vezes o valor da carteira), em especial os títulos com 

vencimento em 2010 e 2011, e a compra dos títulos mais longos. A carteira reponderada foi 

capaz de apresentar, portanto, um retorno de 4.19% no segundo cenário, bastante superior ao 

da carteira teórica, de -0,36% para o mesmo cenário. 
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Por último foi feita a avaliação da carteira teórica no terceiro cenário, que propôs uma 

alteração da curvatura aplicando choques positivos na parte intermediária da curva. Neste 

cenário também foi sugerida uma carteira reponderada essencialmente vendida alavancada em 

2.5 vezes. Desta vez a potencialização dos ganhos pôde ser observada com a venda dos títulos 

de médio prazo, conjuntamente com a compra do título mais longo como forma de hedge para 

os cenários 1 e 2. Neste cenário, a carteira reponderada apresentou ganho de 6.27% frente à 

perda de 1.5% da carteira teórica. 
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