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RESUMO 
 

A presente dissertação possui tema relacionado à economia e finanças aliado à linha de              
pesquisa em Design Thinking e discute a importância da estimação da Yield Curve             

títulos públicos brasileiros como forma de obtenção de taxas de juros futuras. Diante das              

premissas econômicas, busca-se responder a seguinte pergunta: seria possível extrair          
taxas futuras por meio de um ambiente de modelagem prototipado para um usuário final              

dessa informação? O objetivo geral é de estimar taxas de juros futuras pela Yield Curve               
de títulos públicos por meio do modelo econométrico de Nelson-Siegel-Svensson          

(1994). Os objetivos específicos são mostrar o passo a passo da modelagem em termos              

do modelo econométrico e como cria-se o ambiente de modelagem no Excel. Para             
atender tal objetivo, o estudo utiliza a metodologia exploratória de natureza quantitativa.            

Quanto aos meios, utiliza-se a metodologia projetual de Design Thinking, baseada no            
modelo de Munari (2008). Nesse sentido, o Design constitui-se como um método            

projetual que busca soluções que visam atender necessidades de usuários. Na Análise            

e Discussão foi mostrado como o objetivo da pesquisa foi alcançado e como             
conseguiu-se gerar uma curva modelada (Nelson-Siegel-Svensson Curve) sobreposta a         

Yield observada. Assim, foram extraídos juros futuros para cada data que compõe a             
curva futura. Na conclusão demonstrou-se o resultado encontrado em cada capítulo da            

pesquisa. Conclui-se que é possível a qualquer usuário que necessite estimar taxas de             

juros futuras, utilizar a mesma prototipagem do ambiente de modelagem como           
ferramenta, dado o tutorial apresentado. Para estudos futuros, deixa-se como sugestão,           

a necessidade de utilizar outros tipos de Yield para estudos mais específicos e análises              
setoriais no ambiente econômico.  

 

 
 

 
 

Palavras-chave: Yield, Econometria, Juros, Design, Investimentos. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation has a theme related to economics and finance combined with the line of               

research in Design Thinking and discusses the importance of estimating Yield Curve            
Brazilian government bonds as a way of obtaining future interest rates. In view of the               

economic assumptions, we seek to answer the following question: would it be possible to              
extract future fees through a prototyped modeling environment for an end user of this              

information? The general objective is to estimate future interest rates through the Yield             

Curve of government bonds through the econometric model of Nelson-Siegel-Svensson          
(1994). The specific objectives are to show the modeling step by step in terms of the                

Econometric model and how to create the modeling environment in Excel. To meet this              
objective, the study uses the exploratory methodology of a quantitative nature. As for the              

means, the design methodology of Design Thinking is used, based on the model of              

Munari (2008). In this sense, Design is a design method that seeks solutions that aim to                
meet the needs of users. In Analysis and Discussion, it was shown how the research               

objective was achieved and how it was possible to generate a modeled curve             
(Nelson-Siegel-Svensson Curve) superimposed on the observed Yield. Thus, future         

interest was extracted for each date that makes up the future curve. In conclusion, the               

result found in each research chapter was demonstrated. We conclude that it is possible              
for any user who needs to estimate future interest rates, to use the same prototyping as                

the modeling environment as a tool, given the tutorial presented. For future studies, the              
suggestion is to use other types of Yield for more specific studies and sectoral analyzes               

in the economic environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Yield, Econometrics, Rate, Design, Investments. 
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1.       INTRODUÇÃO 

O presente trabalho discorre sobre economia e finanças aliado ao referencial           

metodológico que aborda o Design, uma vez que se busca a compreensão das             
necessidades ou problemas na perspectiva de um usuário. Para o estudo busca            

estruturar a aplicação do design projetual de Munari (2008). A premissa do modelo de              
Munari (2008) estruturou-se a aplicação da modelagem da modelagem da Yield Curve1            

de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Sendo assim, seria possível obter-se            

um produto a um usuário que precise utilizar taxas de juros futuras para tomar decisões               
sobre investimentos. 

O estudo se ancora sobre o significado e a importância de uma Estrutura a Termo               
de Taxas de Juros (ETTJ) ou também conhecida como Yield Curve de um país. A               

determinação da ETTJ fundamentada em princípios matemáticos é de grande          

importância e com aplicação nas áreas de economia e finanças, uma vez que muitos              
modelos de avaliação de ativos como títulos de renda fixa ou mesmo derivativos se              

baseiam em taxas de juros e prazo de vencimento diferentes ao longo do tempo              
(JUCHEM NETO, 2007). O tema apresenta grande importância na macroeconomia, uma           

vez que seu estudo mostra um direcionamento sobre o trade-off entre crescimento            

econômico e inflação. Ou seja, a curva de juros pode mostrar uma economia crescente              
ou em recessão no longo prazo, uma vez que sua cotação refletirá a precificação do título                

com base na expectativa futura das taxas de juros no longo prazo. 

De acordo com Montes et al. (2011) a condução da política monetária tem como              
cerne as taxas de juros no alcance de seus objetivos. Os governantes dependem da              

expectativa dos agentes econômicos em relação à competência e responsabilidade de           
quem executa as medidas políticas econômicas. Em um cenário como esse, a taxa             

básica de juros torna-se o objeto da autoridade monetária em atingir seus objetivos. As              

taxas de juros tornam-se termômetros que guiam a política monetária de um país, criando              
referência para os agentes no sistema financeiro. 

As flutuações nas taxas de juros da economia e a hipótese das expectativas             

estabelece, em linhas gerais, que as taxas de juros de longo prazo são formadas como               

1Yield Curve, mais popularmente conhecida como Curva de Rentabilidade, representa a ligação das taxas de 
juros de títulos que são cotados com vencimentos diferentes ao longo dos anos. 
©2020 Dissertação de Mestrado  14 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 
  



 

 
uma média das taxas de juros de curto prazo esperadas para o futuro somado a um                

prêmio de risco invariante no tempo (LIMA et al., 2003). Assim, a inclinação da curva de                

juros refletiria as expectativas do mercado sobre mudanças futuras nas taxas de juros, ou              
seja, um aumento do spread 2 entre a taxa longa e a taxa curta refletiria a expectativa de                

futuros aumentos nas taxas de curto prazo, provocando então uma correlação positiva            
entre as variações nas taxas de juros curtas e o referido spread. 

Diante da extensa nomenclatura que existe na literatura, como Curva Spot           
3(conhecida como curva à vista) e Curva a Termo (conhecida também como curva             

Forward), nesse estudo são delimitadas três nomenclaturas específicas, daqui em diante: 

(i) ETTJ - Estrutura a Termo das Taxas de Juros 

(ii) Yield Curve - Estrutura a Termo das Taxas de Juros 

(iii) TIR - Taxa Interna de Retorno4. 

As taxas forward trabalham com expectativas de mercado (FABOZZI, 2000) e           
podem ser utilizadas para ganhos de longo prazo como instrumentos de Hedge5 entre             

diferentes taxas. As taxas Spot são fundamentais para gestores de renda fixa e conhecer              
fatores que afetam o deslocamento da curva é fundamental para estratégias de longo             

prazo (ELTON, 2004). A partir da taxa de juros Spot é possível calcular as taxas de juros                 

de juros forward, ou seja, conhecer a expectativa do mercado hoje para os juros no futuro                
(JESUS, 2007).  

Dessa maneira o conhecimento do comportamento das taxas ao longo do tempo é             

fundamental para muitos agentes na economia, institucionais, seguradoras, bancos,         
fundos de investimentos, dentre outras empresas que possuam ativos ou passivos           

financeiros e necessitam realizar precificação de ativos com base em descontos de fluxo             
de caixa. O entendimento ETTJ é de grande interesse dos participantes do mercado             

financeiro, administradores de fundos de renda fixa, investidores que fazem uso dessa            

informação para fins de balanceamento de suas posições, empresas que buscam           
proteção de carteiras – Hedge e macroeconomistas que estão interessados nas questões            

relativas à prática da política monetária e na formulação de políticas macroeconômicas.            

2 Spread definido como a diferença de preço final e inicial de um ativo 
3 Curva Spot equivalente à taxa à vista do título, ou taxa ao qual ele é contado hoje 
4 Taxa Interna de Retorno: Taxa à qual um título é descontado em seu fluxo de caixa ao longo do tempo 
5 Hedge compreende uma operação que assegura um investidor de perdas futuras 
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(DE REZENDE, 2008) 

Dessa forma, saber o comportamento da curva de juros futuros é de essencial             

importância, especialmente aos Bancos Centrais, uma vez que a ETTJ é composta de             
alguns vértices que podem ser extraídos dos ativos de renda fixa negociados no mercado,              

sejam títulos de dívida ou contratos de derivativos. Uma vez modelada a ETTJ prevista é               
comparada com a ETTJ de mercado para se tomar decisões de qual será a estratégia de                

investimento baseado em cada um dos vértices. (SCHOOF, 2011). 

Por exemplo o Gráfico 1, representa a Yield Curve de NTN-F em Janeiro: 
Gráfico 1:Yield Curve de NTN-F6 

 
       Fonte: Autor 

 
De acordo com o Gráfico 1, cada ponto da curva representa uma taxa de juros para                

um dado vencimento futuro do título NTN-F. A ligação dessas taxas forma a Yield Curve do                

Brasil em janeiro de 2020, que nesse caso é positivamente inclinada. Entretanto, são             
vários os comportamentos o qual uma Yield pode assumir, devido ao valor da taxa a qual é                 

cotado. Diebold e Li (2006) apresentam em seu trabalho que há algumas formas que a               
ETTJ pode assumir: ascendentes, decrescentes, invertida para cima ou para baixo, dentre            

outras combinações de comportamento. 

6Fonte: Disponível no Apêndice A da presente dissertação- dados do Tesouro Nacional. 
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De acordo com Brocco (2013), são três principais comportamentos que uma Yield            

pode apresentar: 

(i) Positivamente Inclinada: ocorre quando as taxas de longo prazo são maiores           
que as taxas de curto prazo. O Gráfico 2 representa o comportamento de uma              

Yield quando as taxas de longo prazo são maiores que as de curto prazo: 
Gráfico 2: Yield Curve positivamente inclinada 

 
                   Fonte: Brocco (2013) 

 

(ii) Negativamente inclinada: ocorre quando as taxas de curto prazo são maiores que as             

taxas de longo prazo. Nesse caso os títulos que são cotados no curto prazo pagam               

maiores rendimentos que os títulos de longo prazo. Tem-se uma curva           
negativamente inclinada. Como representada no Gráfico 3 abaixo: 
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Gráfico 3:Yield curve negativamente inclinada 

 
                   Fonte: Brocco (2013) 

 

 
(iii) Curva ondulada: quando títulos de médio e longo prazo apresentam rendimentos           

inferiores aos de curto prazo, como representada no Gráfico 4 abaixo,           

representa o comportamento descrito: 
Gráfico 4: Yield Curve ondulada 

 
                   Fonte: Brocco (2013) 
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De acordo com Rosa (2013), a ETTJ é uma construção prática descritiva, usada no              

mercado financeiro para observação do comportamento da economia. Ela é utilizada para            

precificação de títulos e ativos por parte de vendedores, compradores e reguladores. Por             
esse motivo existem estatísticas e modelos que se propõem a estimar a ETTJ para              

determinadas maturidades, devido ao que seu comportamento pode prever. 
Lunardi (2009) apresenta em seu trabalho o motivo do comportamento de uma Yield.             

De acordo com a autora, as taxas a termo devem refletir a expectativa das taxas de juros e                  

um Prêmio de Liquidez7 ao longo da maturidade de um título. Sendo assim, uma ETTJ               
crescente representa a demanda do investidor por maiores retornos no longo prazo,            

aceitando assim um maior prêmio de liquidez. Analogamente uma curva negativamente           
inclinada representa uma expectativa de que as taxas de juros devem ser menores que o               

prêmio de liquidez, sendo arriscado comprar esse título com uma longa maturidade.  
 
1.1. Contextualização e definição do Problema de Pesquisa  

A problemática da pesquisa parte da necessidade de um usuário que necessita            

tomar uma decisão relacionado com um investimento e precisa de sinais de como poderá              
comportar seu investimento no futuro. Com base nessa premissa busca-se contextualizar           

a relação das taxas de juros com o crescimento econômico do país. 

A relação entre taxas de juros e política monetária é um dos temas fundamentais              

na economia e o Banco Central é um dos responsáveis pela implementação da política              

monetária vigente em um país (OLIVEIRA, 2003). A implementação dessa política se dá             
por controle dos estoques de ativos e taxas de juros de curto prazo. Os ciclos               

econômicos representam flutuações que tendem a estarem ligadas às taxas de juros            
mais longas, dado que o consumo e o investimento dependem de financiamentos e estes              

da estrutura a termo. Por conseguinte, Rolley e Sellon (1995, apud CALDEIRA, 2011)             

esclarecem que a estrutura a termo é uma função que relaciona determinada variável             
financeira e à sua maturidade, seu estudo trouxe evidências entre a relação de política              

monetária e as taxas de juros de longo prazo como resultado de uma variação dos ciclos                
econômicos, uma vez que os agentes as expectativas com relação ao futuro da             

economia.  

7 Prêmio de Liquidez: retorno ao se tomar o risco de comprar um título. 
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Do ponto de vista empírico, estimar uma ETTJ requer métodos de estimação que             

sejam flexíveis o suficiente para capturar a totalidade das informações do mercado.            

Diante desse confronto no presente estudo busca-se interpolar a curva de juros de títulos              
públicos prefixados com pagamento de cupons mediante a utilização do modelo           

econométrico de Nelson-Siegel-Svensson.  

 
1.2 Problema 

Diante das premissas econômicas, busca-se responder a seguinte pergunta: seria          
possível extrair taxas futuras por meio de um ambiente de modelagem prototipado para um              

usuário final dessa informação? 

 
1.3     Objetivos  
1.3.1 Objetivo geral 

Estimar taxas de juros futuras por meio da interpolação da Yield Curve de títulos              

públicos brasileiros utilizando o modelo econométrico de Nelson-Siegel-Svensson (1994) 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
● Modelar a Yield Curve de títulos públicos NTN-F pelo método de           

Nelson-Siegel-Svensson e mostrar. 
● Mostrar os passos da modelagem em termos do modelo Econométrico e           

como cria-se o ambiente de modelagem no Excel 
● Interpolar e extrapolar as taxas de juros da Yield modelada para o usuário             

final. 
● Mostrar a prototipação parametrizada por Munari (2008). 

 

A proposta dessa Dissertação é entregar uma informação final a um usuário que             

necessita de calcular uma taxa de juros futuras. Entretanto, o presente trabalho inova à              
medida que entrega um ambiente utilizado para modelar a Yield Curve.  
 
1.3 Justificativas para Estudo do Tema 

O presente estudo se justifica dado a relevância e a importância de saber sobre              
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taxas de juros futuras. Gestores da esfera produtiva utilizam os modelos de precificação             

para avaliar a viabilidade de investimentos. Empresários, seguradoras, e empresas de           

auditoria utilizam os modelos de precificação para avaliar a saúde de empresas. Portanto,             
trata-se de um assunto relevante. Existem diferentes métodos e usuários de modelos de             

precificação, entretanto todos precisam de um ponto de referência: a qual taxa descontar             
os fluxos de caixa futuros. Essa informação é o objetivo específico desse estudo, ou seja, o                

produto advindo desse ambiente de modelagem que será entregue.  

Com base em um estudo conduzido por Barbieri et al. (2007) existem controvérsias             
sobre qual taxa deve-se descontar os fluxos de caixa futuros e o impacto que cada taxa                

pode implementar em determinado cálculo de precificação de ativos. Soares (1976) já            
mostrava em sua obra a necessidade de um método correto para precificação de fluxos de               

caixa, em seu trabalho o autor apresentou uma proposta de um algoritmo que deveria ser               

usado para cálculo de uma taxa de juros futuras para ser utilizada pelos usuários dessa               
informação. Assaf Neto (2014) apresenta um estudo no qual trata a necessidade do cálculo              

correto para descontos de fluxos de caixa, tamanha a relevância do tema ao longo dos               
anos. 

Por meio desse estudo seria possível calcular taxas de juros futuras variáveis para             

um usuário final, ou seja, um produto obtido pela interpolação e extrapolação de uma Yield               

Curve Livre de Risco8. As taxas de juros variáveis serviriam de base para descontar fluxos               

de caixa, uma vez que a precificação de qualquer ativo em termos reais na economia está                
na definição da taxa de desconto ao qual o ativo é precificado. De acordo com Varga                

(2006) é importante a obtenção da estrutura a termo das taxas de juros em processos de                

seleção de investimentos, pois as taxas de juros com base na curva Spot não é um                
procedimento correto, seria preciso construir uma estrutura a termo extraindo-se de cada            

título como taxa Forward para cada período da Duration do título. 
Para o modelo de estimação de taxas de juros futuras, baseada na interpolação da              

Yield Curve de títulos públicos brasileiro, será utilizado a metodologia projetual de design             

de Munari (2008) que estabelece uma sequência de etapas e tarefas a serem realizadas              
progressivamente, desde a identificação e compreensão do problema até a elaboração           

8 Os Títulos Públicos são considerados de baixo risco da economia, dado suas características (que serão                
apresentadas no Capítulo 4) e bom histórico de pagamentos do Governo Federal que sempre honrou com a                 
dívida. Tais títulos são referências para cálculos e indexadores. 
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do modelo, verificação e solução. Dessa maneira, é de grande contribuição para o tema              

pertinente à literatura financeira: obter-se taxas futuras variáveis para usuários desse tipo            

de informação e pensando em um usuário mostrar os passos da modelagem em termos              
do modelo Econométrico e como cria-se o ambiente de modelagem no Excel 

 

1.4  Estrutura do Trabalho 
Primeiramente necessita-se uma ressalva a esse estudo com relação à cronologia           

das teorias. Na ciência econômica as teorias não se sobressaem sob as outras com o               
tempo. As teorias são todas colocadas em forma horizontal e os autores econômicos             

conversam entre si. De acordo com o economista Pérsio Arida (1996) na ciência             

econômica:  
Parte-se dos princípios de que as matrizes básicas da teoria econômica           
(Keynesiana, Marxista, Walrasiana, Ricardiana, etc.) são, por um lado, de          
reconciliação problemática e, por outro, intraduzíveis em seu vigor original. Estes           
dois princípios requerem explicitação mais detalhada. O princípio da reconciliação          
problemática afirma que as matrizes básicas da teoria não se contrapõem           
frontalmente; na verdade, deslocam-se mutuamente. Entre a matriz A e a matriz            
B, é problemático tanto contrapor A à B como sintetizá-las. As duas matrizes, por              
estruturarem visões abrangentes do mundo econômico, dificilmente admitem        
fusões (ARIDA, 1996, p. 5) 

 

Ou seja, as teorias econômicas não admitem sobreposições, pois trata-se de           
uma ciência social aplicada e não uma ciência exata. As controvérsias existem e os              

diálogos são carregados ao longo do tempo. Dessa forma, nessa presente dissertação,            

principalmente no referencial metodológico, as teorias podem não ser cronológicas,          
mas possuem ordem conceitual coerente à proposta do trabalho. 

A estrutura do trabalho segue a seguinte ordem: o Primeiro Capítulo aborda a             
introdução, os objetivos e problema de pesquisa, seguido pelos argumentos quanto à            

importância do estudo. No Segundo Capítulo desenvolve-se a fundamentação teórica          

baseada na pesquisa bibliográfica a respeito dos modelos econométricos que tratam da            
estrutura a termo e na pesquisa bibliográfica dos autores a respeito da inovação             

aplicada ao setor financeiro, dado à linha de pesquisa, o qual essa dissertação se              
enquadra. Esse capítulo segue a seguinte proposta: busca trazer os principais autores            

que escreveram sobre a relevância do tema de 2008 a 2019, os principais autores que               

criaram modelagens de Yield Curve, as taxas de juros como produto da inovação do              
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mercado financeiro e os autores que ressaltam a importância do método correto de             

precificação de ativos em um ambiente econômico. No terceiro Capítulo descreve-se o            

método de pesquisa e o elo da proposta de estudo com a metodologia projetual de               
Munari (2008). Nessa etapa foi mostrado as etapas de um projeto no qual se tem um                

problema e se busca uma solução pensando em um usuário, ou seja, como foi              
prototipado a Dissertação. No Quarto Capítulo apresenta-se as Taxas de Juros Futuras            

estimadas por meio da Yield Curve e a prototipação desse ambiente de modelagem ao              

usuário final. No Quinto Capítulo apresenta-se a conclusão.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O Referencial Teórico tem por objetivo apresentar uma linha de raciocínio que parte             

dos autores que ressaltam a importância de se modelar as Yield Curve de títulos públicos e                

os autores que criaram as modelagens. Em um segundo momento relaciona-se a inovação             
financeira, partindo da teoria de Schumpeter (1961) até os autores que retratam a inovação              

financeira da década de 1970 e a importância de se precificar os ativos de forma correta                
em ambientes econômicos de instabilidade com elevado risco e retorno. 

2.1.     A importância da ETTJ 

De acordo com a política monetária implementada na economia pelo Banco Central            
observa-se significativamente a importância da Yield Curve de um país com base em             

títulos públicos emitidos pelo Governo. Nesse caso, para Obara (2014) a taxa nominal de              

juros é um instrumento na condução da economia de um país, pois seus movimentos              
refletem o crescimento da atividade econômica, a expectativa de inflação, a taxa de juros              

real, e outros aspectos macroeconômicos. Também, seus movimentos são influenciados          
por decisões políticas e sua relevância contribuiu para a consolidação da taxa nominal de              

juros como principal instrumento dessa política monetária.  

De acordo com Shoshua (2008), sob uma análise do agente econômico institucional: 

[...] a teoria macroeconômica recente demonstra que a autoridade monetária          
determina a taxa básica respondendo aos diferentes choques macroeconômicos         
para atingir seu objetivo principal de estabilização da economia (...) além disso, as             
taxas de longo prazo são determinadas pela expectativa futura das taxas de curto             
prazo ajustadas pelo risco de reter esses títulos. Assim, caso se tenham mudanças             
na expectativa quanto à condução da política monetária graças a uma modificação            
nas expectativas relacionadas às diferentes variáveis macroeconômicas, as taxas         
mais longas deveriam se modificar. Espera-se dessa forma que a trajetória das            
variáveis macroeconômicas tenha poder explicativo relevante sobre a dinâmica da          
curva de juros como um todo (SHOSHUA, 2008, p. 14). 

Apresentando uma visão semelhante, Oliveira et al. (2011) retratam a importância           

da estrutura a termo para os agentes não institucionais. Segundo o autor: 

[...] a motivação dos agentes econômicos acerca da taxa básica deriva dos efeitos             
de amplo impacto na economia real que tais decisões acarretam. É consenso que             
mudanças nos juros básicos produzem efeitos em canais econômicos importantes,          
como a curva de juros, o nível de crédito, a taxa de câmbio e a precificação dos                 
demais ativos financeiros, como bolsa de valores e derivativos (OLIVEIRA ET AL.,            
2011, p.2). 
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Franklin et al. (2012) trazem a importância da ETTJ modelada para o mercado de              

seguradoras no Brasil, uma vez que é de extrema importância calcular o custo do              

dinheiro no tempo: 
 O mercado segurador brasileiro, principalmente o mercado de previdência e de           
seguros de sobrevivência, pelas características dos produtos ofertados, tem         
compromissos de longo prazo com seus segurados, participantes e assistidos. A           
 regulação do setor, por sua vez, estabelece que as seguradoras, resseguradores           
locais e entidades abertas de previdência complementar (EAPC) devem registrar          
esses compromissos futuros trazendo-os a valores presentes (...) Um dos          
elementos mais relevantes para o cálculo da adequação de passivos é a            
estimação da estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de risco, obtida a               
partir de instrumentos financeiros disponíveis no mercado brasileiro considerados         
isentos de risco de crédito. Os critérios de interpolação e extrapolação usados            
para derivar a ETTJ livre de risco devem ser fundamentados tecnicamente ou            
baseados em práticas amplamente adotadas pelo mercado financeiro        
(FRANKLIN, 2012, p. 3). 

 

Já Gimenes (2019) ressalta a importância da Estrutura a Termo das Taxas e a              
precificação de ativos em carteiras de renda fixa: 

A alocação de portfólio e o gerenciamento de riscos são incumbências           
fundamentais nos mercados financeiros. Para títulos de renda fixa, a modelagem da            
estrutura a termo das taxas de juros (ETTJ) com maior eficiência tende a gerar              
melhores precificação, retornos de portfólios superiores e gerenciamento de risco          
satisfatórios (GIMENES, 2019, p. 4). 

 

Luna (2006) descreve que na literatura econômica houveram grandes contribuições          

para a modelagem de estruturas a termo de taxas de juros. O autor mostra modelos               
econométricos utilizados por diferentes entidades do mercado financeiro com o objetivo de            

obter uma estimativa do comportamento futuro dos títulos com base no retorno dos juros. 

Percebe-se que a Estrutura a Termo das Taxas de Juros são de grande importância              
para os todos os agentes econômicos, tanto institucionais, quanto aos usuários dessa            

informação. Pois, a Yield Curve de um país retrata sua política econômica e é influenciada               

por decisões de políticas monetárias. As contribuições teóricas dentro deste arcabouço           
vêm sendo aprimoradas constantemente. Em especial, o início da década de noventa do             

século passado representou uma nova dinâmica na evolução destas discussões pela           
publicação de importantes trabalhos acerca deste tópico. 

Caldeira (2011) mostra que os estudos da ETTJ em finanças e macroeconomia têm             

sido uma ativa linha de pesquisa nos últimos 30 anos. Para macroeconomistas, a estrutura              
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a termo fornece informações a respeito da expectativa de inflação futura e de crescimento              

do produto. 

2.2. As classificações dos modelos 

Nos últimos 30 anos houve grandes avanços em relação à modelagem da ETTJ,             
como produto a literatura do assunto ganhou diversos modelos econométricos (não           

cronológicos no tempo) os quais o são dividido em classes (TESSER, 2013). Yam (2011)              
mostra que há modelos específicos através da estimação das taxas de juros para se              

calcular a diferença de preços dos ativos ao longo do tempo.  

Autores mais quantitativos, como Brocco (2013), mostram que a modelagem da           
ETTJ pode ser classificada de acordo com o método de estimação. Seriam eles divididos              

em Modelos de Regressão, Modelos de Equilíbrio e Modelos de Empíricos (conhecidos            
como Modelos de Não Arbitragem). Há autores como Jesus (2007), que dividem os             

modelos em classes como de Equilíbrio Geral e Não Arbitragem, autor como Juchem Neto              

(2007) que divide as classes de modelos em Classes de 2 Fatores e 1 Fator e autores                 
como Laurini (2009), Marinani (2015), trataram de mais uma classe, a de Fatores             

Latentes9. 

No presente trabalho será utilizado os modelos que servem de construção           
metodológica para o entendimento da modelagem a ser utilizada para o estudo, sem entrar              

no mérito de classificação segmentada às classes, partindo do Modelo de Vasicek (1977). 

O principal trabalho é o de Vasicek (1977), precursor sobre o tema, uma vez que               

incorpora parâmetros que representam a média de longo prazo que equilibra os juros na              

economia, além de apresentar ETTJ positivamente ou negativamente inclinada (GOMES,          
2015). 

2.2.1. O Modelo de Vasicek (1977) 

O modelo de Vasicek (1977) é um modelo de estimação de taxas de juros de curto                
prazo obtido através de uma modelagem de títulos de renda fixa. Tal modelo permite que               

em termos metodológicos, a possibilidade de as taxas de juros voltar a um ponto de               

9 Fatores Latentes foi o nome dado à classe de modelos econométricos que possuíam variáveis que 
precisam sofrer uma inferência estatística pois não são diretamente observáveis. 
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equilíbrio ao longo do tempo. 

De acordo com Gênova (2009), o modelo de Vasicek (1977) se consagrou como             

pioneiro entre as metodologias de estimação da ETTJ. Para o autor, Vasicek (1977)             
descreveu um modelo para a dinâmica da taxa de juros instantânea sobre uma medida de               

neutralidade risco, entretanto de uma teoria de fácil tratabilidade. 

Em termos conceituais, Gaminha (2009) apresenta a importância do modelo de           
Vasicek (1977) através e de um conjunto de propriedades úteis para análise de mercados              

de dívida uma vez que possui propriedades escalonadas como:  

(1) o fato de a equação dinâmica da taxa spot instantânea ser uma equação              
linear e de, por isso, poder ser resolvida e tratada analiticamente; (2) a             
distribuição associada à taxa spot instantânea ser uma distribuição gaussiana;          
e (3) os diferentes parâmetros intervenientes na equação dinâmica serem de           
interpretação financeira explícita e de fácil obtenção no mercado(GAMINHA,         
2009, p.35). 

 

Vasicek (1977) apresenta a proposta de modelar uma curva que coincidisse com a             

Yield Curve de Títulos Públicos estudados em seu trabalho, utilizando o seguinte modelo: 
 

(t)  t σ  dZ  R = α (ϴ )− r . −  (1) 

 
Em termos quantitativos, o modelo de Vasicek (1977) permite calcular a taxa de             

juros R com base na equação (1), sendo: 

1- O parâmetro : a taxa futura ao longo da curva de juros. ϴ  

2- O parâmetro : a velocidade de reversão à média das taxas de juros de longo  α              

prazo 

3- O dZ é um termo estocástico10 normalmente distribuído que indica a amplitude da             

aleatoriedade das taxas de longo prazo. 
4- O parâmetro é o desvio-padrão da taxa de juros de curto prazo em relação à σ              

média. 

5- O parâmetro t mostra a variável tempo. 
Para Lion et. al (2003), trata-se de um modelo muito importante, pois o parâmetro               ϴ  

10 Termo Estocástico: variável aleatória que possui uma distribuição de probabilidade. 
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permite que taxas de juros sejam negativas, uma vez que elas podem retornar para média               

de longo prazo. Para Maciel (2010), o comportamento de reversão às médias dado pelo              
parâmetro mostra a tendência dos juros no tempo: se as taxas estão afastadas em ϴ              

relação à média de longo prazo possui tendência de queda, caso contrário, tendência de              
alta. Por esse motivo o modelo é classificado como sendo de Equilíbrio Geral uma vez que                

mostra a tendência de equilíbrio de longo prazo. 

Para Barbachan et al. (2003) o problema do modelo de Vasicek estava relacionado             
ao fato de admitir taxas de juros nominais negativas e um segundo problema estava              

relacionado ao fato de que no modelo as taxas de juros possuem variabilidade constante, o               

que não acontece na realidade. Silveira (2011) mostra que o modelo de Vasicek (1977) 

[...] foi o primeiro a propor o comportamento de reversão à média, fato              

estilizado das taxas de juros de curto prazo. Isso significa que se a taxa de               

curto prazo está acima de uma média dita de longo prazo, a tendência dela é               

de queda. Se estiver abaixo da média esperada de longo prazo, a tendência é              

de alta” (SILVEIRA, 2011, p. 23). 

 

2.2.2. Modelo de Cox, Ingersoll e Ross (1985) 

Entre outros métodos que surgem, em 1985, os autores Cox, Ingersoll e Ross, criam              

diretamente um outro modelo derivado diretamente do modelo de Vasicek (1977) se            
enquadrando assim à classe de Equilíbrio Geral. O modelo Cox-Ingersoll-Ross (CIR)           

(1985) é um derivado direto do modelo de Vasicek (1977) e possui um processo              
estocástico11 de determinação de taxa de juros ao longo do tempo que estima seus              

parâmetros pelo método de análise de verossimilhança. Ao contrário do modelo de            

Vasicek (1977), no modelo CIR (1985) as taxas de juros não assumem um valor negativo               
uma vez que são introduzidos termos e fatores metodológicos que permitem calcular a             

dinâmica instantânea de juros com base nas expectativas racionais dos agentes           
econômicos. 

Ainda sob uma visão mais quantitativa, para Dalmagro (2015) o modelo de            

Cox-Ingersoll-Ross (1985) obteve êxito em relação ao de Vasicek (1977) uma vez que:  

11Processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias que, em geral, são utilizadas para estudar a 
evolução de fenômenos 
©2020 Dissertação de Mestrado  28 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 
  



 

 
 

O que eles fizeram foi introduzir um termo ‘raiz quadrada’ no coeficiente de difusão              
na dinâmica de taxas de juros de curto prazo (...) da equação diferencial estocástica              
de Vasicek. Assim, quando a taxa de juros cresce, sua variância e desvio padrão              
também crescem ocorrendo o inverso quando há decréscimo na taxa.          
Consequentemente, a taxa de juros é sempre negativa (DALMAGRO, 2015, p. 32). 

Dessa forma, pode-se concluir que o modelo Cox-Ingersoll-Ross (1985) é uma           

versão melhorada do modelo de Vasicek (1977).  
 

2.2.3. O Modelo de Nelson-Siegel (1987) 
 

O modelo de Nelson-Siegel é um modelo eficiente para se ajustar uma Yield Curve              
ao longo de sua maturidade pois faz utilização do artefato da parametrização de fatores.              

Pode-se por meio desse modelo estimar a função da taxa Spot que modela as taxas de                

juros observadas em um período e estimar a função que modela uma estrutura a termo               
Yield. Assim, com a chamada curva de Nelson-Siegel (curva NS) calcula-se a ETTJ com              

base em uma função contínua de maturidade.  
No modelo apresentado por Nelson-Siegel (1987) é mostrado uma função que           

relaciona as taxas spot observadas de um tempo por: 
 

β λ  f (t) =  1 + β2 (e )λ M1 + β3 1 (e )−λ M1   (2) 
 

Pela função (2) M representa o prazo da maturidade do título, ft(M) mostra a taxa               

futura de juros calculada para um período t parametrizado por coeficientes Betas. 

Para Nelson e Siegel (1987) a Yield dessas taxas possui a seguinte Estrutura a Termo:  
 

β  Y (t) =  1 + β2 ( λ M1

1−e−λ M1 ) + β3 ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )   (3) 

A modelagem de Nelson-Siegel (1987) trás também os fatores Betas {β1`,β2,β3}, que 

são parametrizados de acordo com alguns critérios e possuem importantes interpretações 

ao modelo.Para um período de tempo “t”, os conjuntos de Betas parâmetros determinam a 
curva uma vez que possuem interpretação econômica: 

● β1: É a taxa de juros de longo prazo. Tem influência em toda curva, pois seu                
coeficiente é unitário e não decai para zero ao longo da curva, dessa forma              

pode ser interpretado como fator de longo prazo. 

● β2: Pode ser interpretado como o Spread entre a taxa de curto e longo prazo               
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(mas o limite em que M tente ao infinito a curva se converte para a curva a                 

termo (forward) – β1+β2) 

● β3: Não tem interpretação econômica direta, apenas diz respeito a forma da            
curva). 

A obtenção dos Betas no modelo de Nelson-Siegel é de grande importância, de             
acordo com Sabino (2007), a modelagem de Nelson-Siegel possuem algumas          

interpretações: 

1) Uma variação positiva ou negativa no β1 gera um deslocamento paralelo e para             
cima da curva de juros; 

2) Uma variação positiva ou negativa no β2 faz com que os retornos de títulos com               
maturidades curtas aumentem ou diminuam mais do que os títulos de maturidades            

mais longas. Esse fator ocorre devido ao fato de que: 

 F (t, )M = ( λ M1

1−e−λ M1 )  (4) 

é decrescente para qualquer valor de λ(t). 
3) O parâmetro λ1 controla a velocidade de decaimento da função F(t,M) (4). Dessa             

forma à medida que λ1 aumenta, os valores assumidos pela F(t,M) vão se             

aproximando de zero. 
4) Uma variação positiva ou negativa no β2 provoca retornos de títulos com prazos de              

maturidade intermediários aumentem ou diminuam em detrimento ao de curto e           
longo prazo. Isso ocorre devido ao fato de que: 

 G (t, )M = ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )  (5) 

é estritamente côncava e atinge um máximo para um determinado M intermediário. 

O valor desse M intermediário varia negativamente com λ1. 

A Figura 1 representa o comportamento dos fatores da modelagem de           

Nelson-Siegel, como pode-se observar a seguir:  
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Figura 1: A Influência dos Betas da curva de Nelson-Siegel

 
                   Fonte: BROCCO (2020)12 

Com base na Figura 1 é possível observar que os fatores que influenciam no              
comportamento de uma Yield, na modelagem de Nelson-Siegel (1987). Vale ressaltar que            

os fatores13 são parametrizados de forma empírica, fazendo com que a curva estimada             
tenha o menor erro possível em relação à Yield Observada. Ou seja, a parametrização dos               

Betas irão ditar o nível, inclinação e curvatura da Yield e seus valores devem ser               

estimados de forma a se obter uma estrutura a termo com menor erro possível em relação                
aos dados disponibilizados. 

2.2.4. O modelo de Nelson-Siegel-Svensson (1994) 

De acordo com Andrade (2008) os Modelos de Fatores surgiram da necessidade de             
se modelar uma Yield com pouca quantidade de informações em relação à amostra, uma              

vez que uma Estrutura a Termo seria formada pela ligação de poucos pontos. Tais              
modelos trazem uma maneira diferente de resumir dados com pequenas quantidades de            

amostra, parametrizando fatores que influenciam o comportamento da curva. Como o           

12 Fonte: BROCCO, M. B. Análise estatística do modelo de Nelson e Siegel. 2013. Disponível em:< https://rep 
ositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4566>. Acesso em: Junho de 2020. 
13 Trata-se de "fatores" daqui em diante como Nível, Inclinação e Curvatura de uma Yield. 
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presente estudo pretende-se modelar um Yield Curve utilizando taxas de vencimentos de            

títulos públicos, têm-se preços com diferentes vencimentos relacionados a fatores          

parametrizados com pesos diferentes ao longo de uma maturidade. 

O modelo de Nelson-Siegel (1987) possui fatores que eram capazes de modelar            

uma baixa quantidade de pontos de uma Yield Curve de um país em termos de inclinação,                

nível e curvatura. Mais tarde Svensson (1994) trouxe mais um fator ao modelo: nova              
variável Beta, dessa forma seria possível interpolar e extrapolar a ETTJ. Para Frota (2015)              

a contribuição de mais um fator, trazida por Svensson (1994) é uma evolução do modelo               
de Nelson e Siegel (1987) porque captura melhor aquelas estruturas a termo no longo              

prazo. 

De acordo com Bernz (2014), no trabalho de Nelson-Siegel Parsimonious Modeling           

of Yield Curves de 1987, os três fatores utilizados pelos autores (Nelson e Siegel) foram               

capazes de caracterizar diversas formas assumidas pela ETTJ ao longo dos anos. Mais             
tarde, em 1994, Svensson viria a propor mais um fator para compor modelagem da Yield e                

assim conseguir extrair uma curva semelhante a Yield de títulos públicos, entretanto            

conhecendo-se todos os pontos de taxas de juros. 

Para Andrade (2008), Nelson e Siegel (1987) introduziram o modelo harmonioso           

para a curva de juros que foi capaz de capturar importantes atributos na questão da               

taxa-maturidade dos títulos. Assim, por essa funcionalidade, a modelagem da curva seria            
capaz de projetar taxas de juros além da amostra, ou seja, uma extrapolação de curva. 

Svensson (1994) propôs o uso de uma parametrização um pouco mais flexível. São             

agora necessários mais dois parâmetros: {β4, λ2}. Nesse sentido o Lambda 2 (λ2) do              

período o β4sãoparâmetros de extrema importância no modelo. Para o autor, é possível             
definir qual será o máximo atingido pelo termo de médio prazo, ou seja, pela curvatura da                

Estrutura a Termo.  

Para Franklin et al. (2012) o modelo proposto por Svensson se estende à de              
Nelson-Siegel pela adição de um novo termo exponencial à curva de taxas a termo,              

contendo agora dois parâmetros Lambdas {λ1, λ2} > 0 e quatro fatores Betas {β1, β2, β3, β4}.                 
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Seria possível assim uma segunda corcova14 na forma de curva de juros:  

(t) β λ λ  f =  1 + β2 (e )−λ M1 + β3 1 (e )−λ M1 + β4 2 (e )−λ M2  (6) 

A taxa à vista Y(t) pode ser calculada pela equação (9) abaixo que modela a curva a                 
termo em função da maturidade M do título: 

(t) β  Y =  1 + β2 ( λ M1

1−e−λ M1 ) + β3 ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )  + β4 ( λ M2

1−e−λ M2 − e−λ M2 ) (7) 

Com a adição do quarto fator, a Yield modelada passa ter as seguintes interpretações 

para os seis parâmetros: 
1) β1: Nível – impacto de longo prazo na estrutura 

2) β2: Inclinação – impacto de curto prazo na estrutura 
3) β3 e β4: Curvatura – impacto de médio prazo na estrutura 

4) λ1, λ2: caracterizam a velocidade do decaimento dos fatores β3 e β4. Ou seja, 

determinam o quanto a curva atinge seu valor máximo. 

5) O modelo de Svensson é semelhante ao de Nelson-Siegel quando β4=0 e λ1 é igual 

a λ2. 

Portanto, como foi explanado, o modelo de Svensson permite utilizando os Betas e             

2 fatores lambdas {λ1, λ2}, totalizando seis parâmetros, interpolar Yield dentro de uma faixa              

de prazos e extrapolar a curva para além do útima taxa de cupom. 

 
2.2.5. O Modelo de Diebold e Li (2006) 

Quando se trata de modelar uma Yield, o trabalho mais recente que se encontra na               

literatura é o de Diebold e Li (2006). Entre as citações, encontram-se Li e Ji (2006),                
Diebold, Li e Yue (2008). Em todas as obras abordando a modelagem dos trabalhos de               

Nelson-Siegel.  

Diebold e Li (2006) mostram de forma quantitativa os efeitos dos parâmetros            
utilizados no Modelo de Nelson-Siegel (1987) em termos de inclinação, curvatura e nível e              

comparam com a contribuição de Svensson (1994). Entretanto, Diebold e Li (2006)            

trouxeram uma contribuição ao modelo de Nelson-Siegel (1987) ao aplicar um modelo            
autorregressivo com componentes principais e identificando a dinâmica dos fatores. Essa           

14 Corcova: Curva de juros de forma convexa 
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contribuição consolidou na literatura o chamado modelo Nelson-Siegel-Dinâmico. No         

mesmo ano, Di-ebold, Li e Ji (2006) aplicaram os três fatores de Nelson-Siegel relacionado              

a duration de Macaulay15 em títulos públicos. Por fim, Diebold, Li e Yue (2008) aplicam os                
estudos da ETTJ de Juros em aspectos globais.  

O modelo de Diebold e Li (2006) é uma extensão do modelo de Nelson-Siegel              
(1987). De acordo com Mendonça (2009), o principal intuito dos autores é utilizar a forma               

funcional proposta por Nelson e Siegel (1987) para ajustar a dinâmica de uma Yield de               

forma mais parcimoniosa possível, de modo que o valor estimado seja equivalente à curva              
observada e, com isso, extraindo benefícios além da interpolação. O trabalho de Diebold e              

Li (2006) trata-se de um marco teórico para muitos autores que voltam a estudar a               
estimação da ETTJ como parâmetros mais assertivos, uma vez que a principal dificuldade             

desse tipo de modelagem estaria relacionada à parametrização dos fatores Betas que            

interferem no nível, inclinação e curvatura Yield. 
Pinheiro et al. (2007) mostra que pelo modelo de Nelson-Siegel (1987) o parâmetro             

Lambda {λ1} e os três fatores Betas {β1, β2, β3} podem ser estimados em cada dia do tempo                  

t por um método de otimização não linear. Entretanto, Diebold e Li (2006) simplificam essa               

modelagem fixando o parâmetro Lambda para todo t {λ1 = λ2 para todo t} e em seguida                 

encontram os fatores {β1, β2, β3} para cada t. Assim o parâmetro de decaimento {λ} é fixado                 

de tal forma que o máximo do valor assumido de médio prazo equação (4) coincida            G (t)     

com o máximo observado de curvatura. 
 

2.3. A Teoria de Schumpeter e a Inovação Financeira 
 

Seguindo a linha de pesquisa a qual o presente estudo se enquadra no programa de               
mestrado, nesta seção serão abordadas inovações financeiras baseadas em uma          

economia monetária de produção partindo da Teoria do Desenvolvimento Econômico de           
Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter (1961), foi um economista austríaco que viveu           

entre 1890 a 1950 que trouxe à teoria econômica a percepção dos ganhos econômicos              
vindos da tecnologia e inovação. O objetivo desse tópico é relacionar a importância da              

15 A Duration de Macaulay é um método matemático que serve para calcular o prazo médio de um título 
pré-fixado. 
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proposta do presente estudo à questão da sustentabilidade do investimento relatada pela            

Teoria de Schumpeter (1961).  

Como previa deste tópico, a Teoria de Schumpeter (1961) abarca a concepção do             
empresário no desempenho da economia, sendo seu comportamento fundamental para o           

desenvolvimento econômico. No pensamento de Schumpeter, o empresário ocupa posição          
de destaque, indo além do mero “capitalista” como agente financeiro e proprietário do             

dinheiro, ou a figura do acionista, cuja concepção também se enquadre como empresário,             

mas diferente daquele dotado de iniciativa, autoridade ou previsão e que reúne e combina              
fatores produtivos (SCHUMPETER, 1997). O empresário torna-se elemento essencial para          

colocar a economia em movimento que rompeu quadro estacionário, busca reproduzir seu            
capital na obtenção de lucro e, fundamentalmente, tem a perspectiva de criar inovações             

com efeitos nos ciclos de crescimento econômico, mas também sujeito aos ciclos de             

recessão e depressão (OLIVEIRA, 2014).  
No modelo de Schumpeter (1961), foi também tratado da questão do crédito, que             

teria um papel importante. Tradicionalmente envolvia oferta monetária com influência na           
variação de preços. O crédito era visto como recurso de capital conseguido junto aos              

bancos ou uma reserva de capital que o empresário aplica sobre os recursos de produção,               

em suas novas formas e métodos, bem como canalizados para inovação (MORICOCHI;            
GONÇALVES, 1994). Os recursos de capital, como crédito, são a reserva monetária em             

poder dos empresários para investimento e implementação das inovações. 
De acordo com Schumpeter (1961) em sua obra “A Teoria do Desenvolvimento            

Econômico” em seu primeiro Capítulo: “Fluxo Circular da Teoria Econômica enquanto           

condicionado por circunstâncias básicas” às famílias e empresas agem por elementos           
empiricamente dados e determinados na sociedade. Havia a questão da normalidade dos            

fatores de produção na economia que funcionava de forma espontânea em ciclos            
econômicos. A normalidade seguia seu caminho e permanecia inalterada quando os dados            

econômicos do passado eram bem conhecidos e os indivíduos seguiam na forma como             

podiam, sempre guiados pelos meios de troca com circunstâncias de trabalho dadas pelo             
sistema. Sendo assim, de acordo com o autor:  
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[...] em nossos pressupostos, os meios de produção e o processo produtivo não têm              
em geral nenhum líder real, ou melhor, o líder real é o consumidor. As pessoas que                
dirigem as empresas de negócios apenas executam o que lhes é prescrito pelas             
necessidades ou pela demanda e pelos meios e métodos de produção dados            
(SCHUMPETER, 1961, p. 33). 
 

 
Segundo, ainda, Schumpeter (1961) a economia seguia sempre em tendência ao           

equilíbrio dos ciclos econômicos, entretanto em determinados momentos o         

desenvolvimento ocorria de forma espontânea e descontínua no fluxo circular da renda que             
alterava o estado de equilíbrio previamente existente. Essas perturbações do centro de            

equilíbrio da economia apareciam na esfera da vida industrial tecnológica e não nas             
necessidades dos consumidores finais:  

Quando aparecem mudanças espontâneas e descontínuas no gosto dos         
consumidores, trata-se de uma questão de súbita mudança dos dados, a qual o             
homem de negócios deve enfrentar, por isso é possivelmente um motivo ou uma             
oportunidade para adaptações de seu comportamento que não sejam graduais,          
mas não de um outro comportamento em si mesmo (SCHUMPETER, 1961, p. 69). 

 
Essa perturbação que o autor relata no Capítulo II de sua obra, “O fenômeno              

fundamental do desenvolvimento econômico”, tinha um protagonista, que era o empresário           
inovador e o desenvolvimento desta perturbação era dado pela combinação de fatores,            

enumeradas em cinco casos diferentes: 

1) Introdução de um novo bem economia: ocorria quando surgia um bem ou uma              
quantidade de bens que os consumidores ainda não estavam acostumados. 

2) Introdução de um novo método de produção: quando um método novo científico,             
sem teste no ramo próprio da indústria (principalmente de transformação), gerava uma            

nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 

3) Abertura de um novo mercado em que um país ainda não entrou ou não tenha                
experimentado antes. Um mercado que estava relacionado ao ramo particular da indústria            

de transformação do país em questão.  
4) Conquista de uma nova fonte de oferta, ou seja, conquista de novas             

matérias-primas ou de bens que não eram até então manufaturados. 

5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação            
de uma posição de monopólio (por exemplo, pela criação de trustes) ou a fragmentação de               

uma posição de monopólio. 
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Para dos Santos et al. (2011) apud Schumpeter (1988), a inovação tecnológica cria             

uma ruptura no sistema econômico, tirando-a do estado de equilíbrio, alterando padrões de             

produção e gerando uma diferenciação para as empresas. Ela tem um papel central na              
questão do desenvolvimento econômico regional e de um país. Schumpeter (1961) dividiu            

o processo de inovação em três fases: invenção (a ideia potencialmente aberta para a              
exploração comercial), a inovação (exploração comercial) e difusão (propagação de novos           

produtos e processos pelo mercado). Além disso, a ênfase da obra de Schumpeter (1961)              

está nas grandes inovações, as radicais, que envolvem mudanças no sistema econômico,            
já as inovações incrementais são melhorias das inovações radicais. 

De acordo com Martes (2010) há quatro pontos fundamentais na relação entre ação             
empreendedora e economia. A primeira seria quanto à metodologia, Schumpeter define o            

indivíduo (empreendedor) como unidade de análise, mas o empresário é também           

concebido como um tipo ideal de agente econômico que possui vontade e            
intencionalidade. Entretanto, trata-se de um indivíduo socializado e não integrado pela           

relação de troca da sociedade. Em segundo lugar, a inovação seria um elemento dinâmico              
da economia, consequentemente o papel do empreendedor seria fundamental na          

promoção do desenvolvimento econômico. Em terceiro lugar, o empresário inovador seria           

um tipo específico de agente, diferente do capitalista, pois ele é guiado pela paixão              
(desejos e conquistas) de inovar e criar algo, sendo necessariamente, um líder. Por último,              

o aspecto institucional é duplamente fundamental. 
O papel institucional estaria relacionado à questão do crédito para inovação, tratado            

no Capítulo III da obra de Schumpeter (1961) “Crédito e Capital”. As instituições de crédito,               

políticas e econômicas, ofereceram sustentação à ação empreendedora devido a suas           
funções de taxar juros e disponibilizar capital. Assim ajudariam a alavancar um novo ciclo              

de crescimento, pois a origem do capital do empreendedor viria do crédito e não da               
poupança.  

De acordo com o economista Hyman Minsky (1992), Schumpeter diferenciou o           

dinheiro do crédito. Para o autor os fundos de investimentos dos bancos seriam             
responsáveis por financiar a inovação e ao mesmo eram sinônimo de empecilho para             

inovação, uma vez que ao se buscar crédito para um empreendimento necessita-se de             
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uma garantia de pagamento, que muitas vezes o empresário não possuía. Trazendo o             

problema da sustentabilidade do empreendimento numa economia monetária de produção. 

 

2.4. As Taxas de Juros e a Inovação  

A inovação surge da necessidade de criação de algo para suprir uma necessidade             

em algum setor em determinado momento histórico. Esse item tem o intuito de apresentar              
como os autores trataram os fatores históricos da inovação aplicada ao setor financeiro.             

Será visto qual o contexto histórico que se promoveu a inovação financeira bem como as               
taxas de juros se tornaram o principal balizador da economia dos países. 

Rosa (2011) traz em seu trabalho o histórico das inovações aplicadas ao setor             

financeiro. Segundo o autor, partindo do período entre guerras, após a crise de 1929 para               
retratar a estabilidade do setor financeiro provocado pelas posturas conservadoras dos           

agentes e pelo Estado provedor do bem-estar social. No entanto, com o passar do tempo,               

a atuação das instituições no funcionamento do mercado financeiro ocasionaram mutações           
sobre o processo de intermediação financeira. 

Para Mendonça (1994) a implementação das inovações responde a uma série de            

motivações colocadas aos agentes financeiros, sejam estes intermediários, investidores,         
tomadores de recursos ou especuladores. Segundo a autora, cabe enfatizar que as            

mudanças do mercado financeiro são implementadas por instituições. As motivações          
seriam:  busca de liquidez e maior rentabilidade. 

Esse contexto foi caracterizado por inovações financeiras, aumento dos fluxos          

internacionais de capitais, elevada alavancagem dos mercados, alta volatilidade das          
principais variáveis financeiras e dos processos de desregulamentação dos mercados          

financeiros e de liberalização das contas de capital dos balanços de pagamentos,            
notadamente a partir da Inglaterra e Estados Unidos. Para Muniz (2010), o processo foi              

intensificado principalmente a partir das mudanças ocorridas no final da década de 1960             

com o advento das inovações financeiras como os Fundos de Reserva Federal, os             
Certificados de Depósitos Bancários e os Commercial Papers. Caldeira (2000), traz o fim             
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do sistema de Bretton Woods16 como um dos marcos para o fim do modelo de taxas de                 

câmbio fixas no sistema internacional. Gerou-se assim, um ambiente incerto no mercado            

de câmbio que motivou muitos países a modificarem suas taxas de juros para manter sua               
paridade cambial. De acordo com Caldeira (2000), os procedimentos para administrar o            

risco cambial passaram a centrar-se nas taxas de juros oferecidas pelos países e essa              
situação se tornou uma importante fonte de inovação financeira. 

Para Freddo (2011), às inovações financeiras exercem um papel fundamental no           

funcionamento do sistema financeiro, e podem alterar substancialmente a capacidade que           
as instituições têm de expandir os meios de pagamentos, mesmo havendo limites impostos             

pela autoridade monetária que regulamenta e controla todo o sistema pelas taxas de juros. 

À luz de questões históricas, como foi visto pelos diferentes autores conjectura-se            
que a inovação financeira ocorrida na década de 1970 tornaram as taxas de juros da               

economia um grande instrumento de controle de câmbio dos países e os estudos a              
respeito da Yield Curve de títulos públicos surgiram, como o Modelo de Vasicek (1977). 

Schumpeter (1961) desenvolveu sua teoria de desenvolvimento econômico baseado         

na invenção e aplicações da inovação tecnológica que geram os ciclos econômicos,            
crescimento, recessão e depressão, sempre olhando para esfera produtiva e tratando até            

no máximo a questão do crédito para o empresário efetuar a inovação. Já o economista               
Hyman Minsky (2008), famoso estudioso de crises financeiras, elabora sua interpretação           

dos ciclos a partir da apreciação da dinâmica e dos mercados financeiros capitalistas e cria               

sua tese da fragilidade financeira das economias monetárias de produção. De acordo com             
o autor, os investimentos muitas vezes não são sustentáveis ao longo tempo devido à              

postura dos agentes frente à economia. Entretanto, a inovação desempenha um papel            
crucial.  

Para de Araújo (2011), o que deve ser ressaltado é que a Teoria do Investimento               

Financeiro de Minsky trata a singularidade da capacidade que as empresas financeiras têm             
de produzir crédito a partir de inovações financeiras. De acordo com o autor, as inovações               

financeiras são vistas como elementos endógenos da economia. Há ainda outro           
componente importante para o entendimento do ciclo econômico de Minsky: a relação            

16 Bretton Woods é o nome da cidade onde ocorreu em 1944 a Conferência Econômica que batizou o                  
chamado Acordo de Bretton Woods. O acordo instituiu o fim da convertibilidade do Dólar em Ouro.  
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entre dois níveis de preços, o preço de oferta e o preço de demanda. 

 
Os preços do capital e das ações financeiras determinam o preço de demanda por              
investimentos, por sua vez o preço de oferta de investimentos é determinado por             
pagamentos de caixa, custo da mão de obra e os juros de curto prazo entre outros                
custos concretos envolvidos na produção (MINSKY, 2008, p. 139-176). 

 

Portanto, a diferença entre esses dois preços, que determina o ritmo de            

investimento da economia, quanto maior for o preço de demanda com relação ao preço de               
oferta maior é a demanda por investimentos. Em outras palavras, se as expectativas dos              

agentes quanto ao crescimento futuro da economia forem positivas haverá aumento nos            

investimentos.  
Nesse ambiente de incertezas econômicas, crescimento de inovações que a          

literatura econômica ressalta, a precificação e os desconto de fluxos de caixa dos ativos              
balizados por uma taxa de juros ao longo do tempo são condizentes com a importância do                

presente estudo. Endler (2004) analisa em seu trabalho a importância de uma precificação             

de ativos de forma correta. De acordo com o autor, 
 

[...] uma avaliação errada pode levar a sérias consequências, como expectativas           
incorretas e irreais num processo de aquisição, na aceitação ou não de um             
investimento ou mesmo na expectativa de crescimento de uma empresa, as quais            
podem se refletir diretamente no valor das ações da empresa (ENDLER, 2004, p.             
2).  

 

Lourensi et al. (2008) também ressaltam a importância da precificação correta pelo            

método de fluxo de caixa descontado, baseados em uma taxa de juros para empresas de               
capital fechado, cujo principal problema é a medição do risco para utilização na estimativa              

de taxas de desconto, uma vez que a maioria dos modelos de risco/retorno exige que os                
parâmetros de risco sejam estimados a partir de preços históricos do ativo objeto de              

análise (LOURENSI, et al., 2008, p. 5).  

Na mesma linhagem sobre a importância de uma correta precificação de ativos em             
um ambiente econômico, Cunha (2011) afirma que:   
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Em mercados emergentes, há elevada volatilidade econômica, que ao mesmo          
tempo, carregam consigo vários fatores de risco e retornos elevados. Ocorre           
também, que devido ao fluxo de informações nos mercados financeiros, em curto            
tempo, as premissas adotadas podem ficar obsoletas, exigindo revisões com intuito           
de refletir informações atuais (...) diante disso, o problema da avaliação de            
empresas em mercados emergentes não está nos fundamentos, mas, sim, nas           
premissas adotadas. Então, como saber se as avaliações estão próximas do “valor            
justo” da empresa? Uma das respostas é analisar a qualidade da avaliação            
(CUNHA, 2011, p. 8). 

 
Portanto, como pode-se observar nessa seção, Schumpeter (1961) foi um dos           

pioneiros a levantar a discussão da sustentabilidade de um investimento no futuro, dado a              

necessidade do empresário em conseguir crédito para se financiar no presente. Nesse            
mesmo período da história econômica passa a ser necessários estudos econométricos que            

tratavam de estimar taxas de juros futuras no sentido de se antecipar possíveis             

instabilidades econômicas.  
 
2.5. Metodologia Projetual de Design 
 

Quando se fala em Design, o primeiro termo que muitas vezes pode vir em mente é                
a questão da forma de algum objeto ou ambiente. Entretanto o Design pode ser tratado               

com questões que transcendem muitas tarefas do cotidiano e que muitas vezes é usado              
pela maioria dos agentes sem mesmo saber que estão usando. De acordo com Schneider              

(2010), não seria possível definir com precisão o conceito de Design, uma vez que seu               

termo envolve fatores históricos, abrangência e área de atuação. A palavra Design pode             
submeter-se principalmente às áreas de processos e serviços, no sentido de se criar             

procedimentos ou projetar algo com objetivo de se alcançar um resultado. Ou seja, um              
novo processo, produto ou serviço. 

Para Cardoso (2008) grande parte das definições a respeito do Design têm em             

comum uma atmosfera abstrata na qual se projeta um produto, processo ou sérvio e uma               
outra parte concreta na qual se registra, configura e dá forma material a um produto. Dessa                

maneira, o conceito pode ser entendido como uma atividade que gera projetos, no sentido              
objetivo de planos e formas materiais. 

Brown (2010) afirma que o Design tem uma função conceitual e trás a realidade de               

atividades cotidianas pois apresenta em um processo o começo, meio e fim de uma              
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atividade. Para Landim (2010) trata-se de um termo abrangente que corresponde ao            

processo, resultado de um procedimento com características, estilos e termos que tomam            

forma e dimensões. Martins et al. (2010), na mesma linha de definição apresenta o              
conceito relacionado com uma característica processual chamada modelagem de objetos          

que atendam fatores sociais, econômicos e estéticos de acordo com uma proposta de             
projeto. Vianna (2012) começa a relacionar: 

 
[...] o nome “design” seja frequentemente associado à qualidade e/ou aparência           
estética de produtos, o design como disciplina tem por objetivo máximo promover            
bem-estar na vida das pessoas. No entanto, é a maneira como o designer percebe              
as coisas e age sobre elas que chamou a atenção de gestores, abrindo novos              
caminhos para a inovação empresarial. (VIANNA, 2012, p.8). 
 

De acordo com Bonsiepe (2012) o Design engloba o caráter operacional da            
materialidade e funcionalidade em termos de eficiência física assim como acontece nas            

engenharias, entretanto com a incorporação de fatores históricos e culturais. Sendo assim,            
o Design como conceito tende a olhar a perspectiva projetual dos fatos enquanto a ciência               

encara os fatos pelo reconhecimento desse conceito técnico imergindo nas áreas de            

tecnologia, inovação e empreendedorismo. Dessa forma,  
Na atual fase histórica, que se caracteriza por uma intensa inovação científica,            
tecnológica e industrial, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de gerar            
conhecimentos a partir da perspectiva do projetar, sobretudo tratando-se de          
problemas complexos que excedem o know-how de uma disciplina particular [...]           
que exige o trabalho interdisciplinar de uma equipe com ampla base científica [...]             
(BONSIEPE, 2012, p. 20). 

 

Para o presente estudo, delimita-se o conceito de Design associado ao ato de projetar com               
objetivo de se desenhar um modelo ou processo para obter-se um produto. Analogamente             

ao conceito de Design há o Designer, ou seja, este mais facilmente delimitado, pode ser               

entendido com o projetista. O designer enxerga como um problema tudo aquilo que             
prejudica ou impede a experiência e o bem-estar cognitivo nas vidas das pessoas como,              

trabalho, lazer, relacionamentos e processos. Dessa forma, a principal tarefa do Designer é             
identificar problema e propor uma solução. 

 
2.5.1 O Design Thinking  
 

O Design Thinking é um conceito derivado do Design que possui como protagonista             
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o Designer. Para Endo e Bonini (2011), esse conceito foca no desenvolvimento de             

soluções que possibilitam novas experiências para consumidores. Entretanto, é de          

fundamental importância que o Designer inicie um processo de inovação, transformando           
suas impressões sobre produtos, serviços e processos em soluções que buscam           

responder os seguintes questionamentos: Para quem é o produto? Quais as necessidades            
e os hábitos das pessoas identificadas? Na mesma linha de raciocínio,  
 

[...] como o nome já diz, o Design Thinking se refere à maneira do designer de                
pensar, que utiliza um tipo de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o             
pensamento abdutivo. Nesse tipo de pensamento, busca-se formular        
questionamentos através da apreensão ou compreensão dos fenômenos, ou seja,          
são formuladas perguntas a serem respondidas a partir das informações coletadas           
durante a observação [...] (VIANNA, 2012, p.13). 

 
Brown e Wyatt (2010) mostram que o Design Thinking incorpora percepções do            

consumidor em profundidade e prototipagem17, buscando soluções eficazes. O conceito          
aborda a necessidade das pessoas que irão consumir um produto ou serviço e as              

empresas estão cada vez mais incorporando o Design Thinking com intuito de propor             

soluções inovadoras e assim se diferenciarem no mercado cada vez mais competitivo.            
Portanto, o pensamento do Design transcende fronteiras tradicionais entre setores e           

fatores socioeconômicos:  
[...] O design thinking incorpora percepções do constituinte ou do consumidor em            
profundidade e prototipagem rápida, tudo visando ir além do suposições que           
bloqueiam soluções eficazes. Design thinking– inerentemente otimista, construtivo e         
experiencial - aborda necessidades das pessoas que irão consumir um produto ou            
serviço e infraestrutura que o habilita.As empresas estão adotando o design           
thinking porque isso as ajuda ser mais inovador, diferenciar melhor suas marcas e             
trazer seus produtos e serviços para o mercado mais rápido. Organizações sem fins             
lucrativos estão começando a use também o design thinking para desenvolver           
melhores soluções para problemas sociais.O pensamento de design cruza as          
fronteiras tradicionais entre setores público, com fins lucrativos e sem fins           
lucrativos. Trabalhando junto com o cliente e consumidores, o design thinking           
permite soluções de alto impacto borbulhar de baixo para cima, em vez de ser              
imposto de cima. (RAMOS, 2017, p. 18).  

 
Dessa forma, de acordo com o contexto apresentado, a Dissertação traz essa            

proposta, há um usuário que necessita de uma informação referente ao futuro, no caso as               
taxas de juros. Entretanto, há um problema para se conseguir essa informação, a solução              

está em gerar uma curva futura com poucos parâmetros conhecidos. Parte-se, portanto,            

para se modelar, prototipar um projeto de como se alcançar a solução, sempre pensando              
17 Prototipagem: ato de desenvolver ou criar um protótipo, ou seja, de se esboçar um produto. 
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no usuário final, em como irá gerar a informação. 

De forma mais concreta, a presente análise foi prototipada da seguinte forma:            

seguiu a receita da modelagem financeira apresentado modelo econométrico de          
Nelson-Siegel-Svensson através do uso de um ambiente feito no Excel, devido à proposta             

de ser algo acessível aos usuários deste produto. A escolha dessa ferramenta e ambiente              
foi devida à baixa quantidade de dados para modelar a Yield Curve brasileira. A seguir a                

Figura 2 representa de forma esquemática a proposta: 
Figura 2: Proposta da dissertação 

 
               Fonte: elaborado pelo autor 

A seguir será tratado sobre qual é a relação do projeto de produto que foi proposto                
com o referencial metodológico de Design, relacionando a Dissertação com o Modelo de             

Munari (2008) como método projetual para atender os objetivos do estudo e ao mesmo              
tempo ser algo aplicável para um usuário. 
 
2.5.2. O modelo de projeto de Munari (2008) 
 

A metodologia de projeto de Munari (2008) possui o objetivo de apresentar um             
modelo para resolução de um problema. Esse projeto consiste na definição de um             

problema, traça um formato concreto de produto e apresenta uma solução. O Modelo de              
Bruno Munari utiliza o Design como um método catalisador que serve como um guia para o                

projetista manter-se dentro de uma linha focada na solução de seu problema. 

Barbosa (2013), apresenta a metodologia projetual de Munari (2008) com 12 fases            
até chegar à solução do problema. De acordo com o autor, a metodologia de Munari               

também é uma ferramenta de auxílio fortemente útil à medida que possui a capacidade de               
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organizar um processo de desenvolvimento de projeto. Inicialmente seria necessário          

identificar o problema não em sua singularidade, mas sim em sua complexidade e assim              

utilizar o projeto a favor do usuário, o papel do solucionador (projetista) seria encontrar a               
solução e para isso deveria utilizar sua criatividade para avançar no processo. Seria a              

partir daí que o designer chegaria à materialização do projeto. A Figura 3 abaixo               

apresenta as fases do Modelo de Munari parametrizadas por Siqueira et al. (2017): 
Figura 3: As fases do Modelo de Munari (2008)

 
     Fonte – Adaptado pelo Autor 

 

Pela Figura 3 acima, percebe-se que o método de Munari (2008) apresenta uma             
linha de raciocínio que parte de um problema, define-o apresentando seus componentes,            

coleta-se dados, analisa-os e por meio da criatividade do projetista, busca-se materiais e             

tecnologias para se experimentar modelos baseados em um desenho de uma ferramenta            
para assim chegar a uma possível solução. Já Siqueira et al. (2017) traz em seu trabalho                

onze fases desde a definição de um problema até a possível solução sendo desenhado              
cada etapa da seguinte forma:  

1 - Definição do Problema [briefing].2 - Componentes do Problema [decomposição 
do problema em partes].3 - Coleta de dados [pesquisa de similares].4 - Análise dos              
dados [análise das partes e qualidades funcionais dos similares | compreensão do            
que não se deve fazer no projeto].5 - Criatividade [tradução dos dados analisados 
em idéias e alternativas de solução].6 - Materiais e Tecnologia [coleta de dados             
sobre materiais e tecnologias disponíveis para o projeto em questão].7 -           
Experimentação [dos materiais e das técnicas para novas aplicações]. 8 - Modelo            
[esboços e desenhos | modelos físicos parciais ou totais, em escala ou não, para a               
verificação de materiais, usabilidade etc.].9 - Verificação [apuração dos resultados          
da avaliação dos modelos; detecção de falhas no projeto]. 10 - Desenho de             
Construção [comunica todasas informações técnicas para a construção de um          
protótipo | construção de um modelo em tamanho natural]. 11 - Solução            
[apresentação do relatório de projeto, desenhos e protótipo]. (SIQUEIRA ET AL.,           
2017, p. 7). 
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Da mesma maneira, esse estudo trata de uma questão aplicada ao setor financeiro             

que necessita de uma solução para um usuário final. Assim, relaciona-se o diagrama             

apresentado na Figura 2, com a linha de pesquisa de inovação e Design delimitando os               
fatores de produção do mercado, fatores internos e externos da economia como            

componentes de um projeto no qual se tem o objetivo de resolver o problema da estimação                
de taxas de juros futuros, ou seja, de se estimar e interpolar uma Yield Curve que daria                 

uma possível solução. O Quadro 1 a seguir, relaciona o método projetual dessa             

Dissertação baseado em Munari (2008): 
Quadro 1: Linha de raciocínio do projeto 

Elaborado pelo autor. 

 
3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Conforme Gil (1992), a pesquisa explicativa tem como preocupação central          
identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.             

Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque              

explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado,                 
já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2011), a pesquisa explicativa registra fatos,            
analisa-os, interpreta-os e identifica suas causas. Essa prática visa ampliar generalizações,           

definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma             
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Problema Seria possível estimar taxas de juros futuras? 
Definição do 

Problema 
Seria possível extrair taxas futuras a partir da Yield Curve de títulos públicos             
brasileiros? 

Componentes 
do Problema 

Parâmetro futuro de taxas de juros, modelo econométrico, dados estatísticos,          
métodos de estimação e software para modelagem de curvas. 

Coleta de dados Vencimentos de títulos públicos de uma mesma classe em datas futuras. 
Análise de 

dados 
Extração e união de todas as datas de vencimentos desses títulos pertencentes à             
essa classe, gerando-se uma curva. 

Criatividade Escolha de uma modelagem a qual seria possível estimar todos os pontos que             
compõem uma curva. 

Material e 
tecnologia 

Análise de métodos existentes e análise econométrica de modelos responsáveis por           
interpolar curvas. 

Experimentação Modelagem em Excel (projeto tomou forma) voltado para um usuário. 
Modelo Escolha do modelo de Nelson-Siegel Svensson (1994), o qual possui parâmetros           

suficientes para modelar curvas de juros futuras. 
Verificação Extração de todos os pontos por meio de uma curva estimada. 

Solução Taxas de juros extraídas da curva modelada e passível de ser utilizada para             
usuários. 



 

 
visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou ideias               

por força de dedução lógica.  

Para atender aos objetivos, a pesquisa bibliográfica consiste numa atividade que           
leva o pesquisador a consultar fontes diversas de informações oriundas de livros, artigos             

publicados em periódicos e revistas ou em anais, relatórios de pesquisas, dissertações            
teses, dentre outros. A pesquisa bibliográfica fornece conteúdos familiarizados com o tema            

da pesquisa e apoio para o pesquisador formular e justificar os problemas a serem              

explorados, assim como na análise e interpretação (LIMA, 2008). Além disso, adotou-se o             
método ex-post-facto sendo um tipo de pesquisa explicativa, pois visa identificar os fatores             

que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, sendo realizada           
preponderantemente a partir de prognósticos e estimativa. 

 
3.1. Objeto de estudo 
 

O objeto de estudo foram os Títulos Públicos Federais Notas do Tesouro Nacional             

Série – F (NTN-F). Os títulos públicos federais são de grande importância para um país,               
eles formam um instrumento de captação de recursos do Governo Federal além dos             

impostos e acabam constituindo a chamada Dívida Pública Nacional.Para Moreira (2011)           

os leilões tradicionais do Tesouro Nacional são considerados uma importante fonte para o             
financiamento da dívida pública. A instituição responsável pela administração da dívida           

pública no Brasil é o Tesouro Nacional (TN) e a responsável pela execução dos leilões de                
títulos públicos é o Banco Central do Brasil (ARAÚJO, 2006).  

Antes de demonstrar o que essas variáveis representam, é necessário trazer o            

seguinte questionamento: por que o governo precisa emitir títulos públicos? De acordo com             
(NAKANO, 2005) a imediata necessidade de emissão de títulos públicos está relacionada            

ao fato de gestão de liquidez na economia, que precisa ser equilibrada, uma vez que é                
necessidade manter as taxas de juros bancárias dentro da meta estipulada pelo Banco             

Central. Nesse contexto o Banco Central atua no mercado executando operações de curto             

prazo de compra e venda de títulos ou com operações compromissadas lastreados nesses             
títulos de forma que aspectos do Banco Central e Tesouro Nacional refletem que a              

autoridade monetária e a fiscal são fortemente ligadas e ditam os rumos de políticas              
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econômicas do país. De acordo com o Tesouro Nacional (2020)18 o título NTN-F:  
 

O Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) é um título prefixado com            
rentabilidade pactuada no momento da compra por sua taxa interna de retorno            
(TIR). É um título escritural, nominativo e negociável. Seu valor nominal no            
vencimento é fixo e equivale a R$ 1.000,00. Possui fluxos de caixa semestrais até              
seu vencimento, conhecidos como “cupom de juros”, a uma taxa de 10% ao ano e               
com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber. O primeiro cupom de             
juros a ser pago contemplará a taxa integral definida para seis meses,            
independente da data de liquidação da compra. As datas de pagamento dos cupons             
são definidas retrospectivamente a cada seis meses a partir da data de vencimento             
do Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), caso esta data não seja dia             
útil, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. 

 

Para Silva et al. (2009) as NTN-F são títulos prefixados que pagam um deságio              
sobre o valor de face semestral e apresentam um único principal na data de vencimento               

que será sempre R$ 1.000,00. De acordo ainda com o Tesouro Nacional (2020), um título               
prefixado com juros semestrais e vencimento em 2023 (NTN-F) terá pagamento de cupom             

nos dias 01/01 e 01/07 entre a data da compra e a data de vencimento. O pagamento do                  
último cupom de juros coincide com o resgate do principal na data de vencimento. A               

explicação acima é retratada na Figura 419, abaixo: 
 

Figura 4: O Tesouro Prefixado 

 
    Fonte: Tesouro Nacional  

 

Pela Figura 4 percebe-se o funcionamento dos títulos com pagamento de cupons            
18TESOURO NACIONAL. Cálculo da rentabilidade dos títulos públicos ofertados no Tesouro Direto. Disponível em              
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-F_novidades.pdf>. Acesso em: jan 2020. 
19 Retirado de: TESOURO NACIONAL. Cálculo da rentabilidade dos títulos públicos ofertados no Tesouro Direto. Disponível em < 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-F_novidades.pdf>. Acesso em: Janeiro de 2020. 
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semestrais: o investidor aplica um montante de dinheiro a um preço unitário (PU),             

representado como sendo a seta para baixo na série de pagamento. Todo semestre há              

pagamento de cupons (juros) ao valor de 10% ao ano, convertidos ao semestre -              
representados pelas setas apontadas para cima. Quando o título atinge sua maturidade, o             

investidor recebe o valor investido mais o último cupom (representado pela maior seta             
direcionada para cima na série). Portanto, essa série de pagamentos é calculada pela             

seguinte fórmula de precificação do Tesouro Nacional: 
U ]P = k * [ 1

(1+i)
du

252
(8) 

Sendo PU o preço do título na data de hoje, a taxa i é o valor o qual o governo                    
oferta o título, do número de dias úteis até a maturidade do título ser concluída. 

Para efeitos metodológicos desta dissertação, os títulos públicos possuem dois          

usuários: os investidores que compram os títulos e o governo que arrecada o dinheiro da               
venda e os utiliza como instrumentos de política monetária. De acordo com Wille et al.               

(2017 apud Tesouro Nacional, 2017) o título NTN-F: 
[...] é mais indicado para quem deseja utilizar seus rendimentos para complementar            
sua renda a partir do momento da aplicação, pois esse título faz pagamentos de              
juros a cada seis meses. Isso significa que o rendimento é recebido pelo investidor              
ao longo do período da aplicação, diferentemente de um título prefixado (...)”            
(WILLE et al., 2017, p. 5) 

 

De acordo com Moreira (2013) o comportamento dos títulos da dívida ao longo do              

tempo é bem previsível para quem compra títulos e permanecem com eles até terminar a               
sua maturidade (Yield to Maturity), ou seja, até seu vencimento. Títulos que possuem             

vencimento próximo a data da compra possuem baixo risco de taxa de juros, pois o efeito                
de mudanças no retorno exigidos e no valor do título serão menores do que em títulos de                 

maturidades mais longas. Em termos normais, os investidores avessos ao risco fazem            

investimentos ao longo tempo com base nas taxas de juros das curvas dos papeis              
carregados até o vencimento. Devido a esse fato foi-se escolhido para a presente             

dissertação a curva de juros dos títulos públicos com pagamento de cupons NTN-Fs.             
Motivo também retratado na fidelidade do modelo de Nelson-Siegel-Svensson que também           

utilizam títulos públicos com cupons em sua modelagem. A seguir será mostrado as             

técnicas de amostragem e como foram coletados os dados da Yield Curve de NTN-F,              
dados que também se encontrarão no Apêndice B da presente dissertação.  
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3.2. Procedimentos de amostragem 

Os dados foram retirados no site do Tesouro Nacional20, o qual possui toda série              

histórica de todas as datas diárias de todos os títulos públicos já emitidos pelo Tesouro. O                
arquivo coletado foi a Série Histórica de NTN-F com as taxas que os títulos pagam a partir                 

de janeiro de 2020 até concluir sua maturidade (chegar ao seu vencimento). Ou seja, para               
a data 02/01/202021 a Yield Curve do Brasil é representado pela Tabela 1 abaixo:  
 

Tabela 1: Yield Curve de NTNF em 02/01/2020 

                               Fonte: Tesouro Nacional (2020). 
 
3.3. Técnicas de pesquisa 

O problema encontrado para modelagem da ETTJ com base na proposta de            

Svensson está no valor da parametrização dos quatro fatores Betas e os Lambdas. Vale              
ressaltar que o objeto de estimação são as taxas de juros que compõem todos os prazos                

de vencimento da Yield com poucos valores. Para tanto é necessário adequar um             
algoritmo e sua escolha parte de uma heurística22 que compõem o problema do modelo.  

De acordo com Nielsen (1994) heurística é um método baseado na avaliação de             

necessidades ou na experiência de avaliadores de problemas para se descobrir uma            
solução rápida, fácil e econômica. Para Sucupira (2004) um algoritmo é um método             

heurístico quando não há conhecimentos matemáticos suficientes para entender         
determinado comportamento de variáveis. Dessa forma, por meio de um algoritmo é            

possível resolver problemas complexos com uma baixa disponibilidade de recursos. 

Para o presente estudo foi necessário buscar um método que solucionasse o            

20<https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-taxas.htm> Acesso em: jan 2020. 
21 Olhar apêndice ao final da dissertação. 
22 Heurística: trata-se de um método de solução de problemas. 
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Título Vencimento Taxa 

NTNF-21 2021 0,0449 

NTNF-23 2023 0,0570 

NTNF -25 2025 0.0630 

NTNF-27 2027 0,0660 

NTNF-29 2029 0,0671 

NTNF-31 2031 0,0669 



 

 
problema estatístico ao tentar se estimar a Yield. Foi verificado que dependendo do objeto              

de estimação, no caso desse projeto, a taxa de juros, pode haver problemas com os               

resíduos. De acordo com Franklin et al. (2012):  
 

“[...]se o objeto de estimação for o preço do título, os resíduos serão             
homocedásticos nos preços e heterocedásticos nas taxas; se o objeto de           
estimação for a taxa de juros à vista, os resíduos/ erros serão            
homocedásticos nas taxas e heterocedásticos nos preços.”(FRANKLIN ET        
AL., 2012, p. 11). 
 

Dessa maneira, como o presente estudo possui a proposta de estimar: Y(t), para             
cada dia de negociação com o menor erro quadrático médio é preciso executar um              

algoritmo de otimização. 

 
3.4. Métodos tradicionais de otimização não linear 

De acordo com Miranda et al. (2011) a maioria das metodologias de otimização via              
simulação a eventos discretos partem de um modelo computacional que são traçados em             

etapas. Geralmente na primeira etapa são definidas as variáveis de decisão, em uma             

segunda etapa é determinada a função objetivo e o seu resultado será avaliado por um               
algoritmo de otimização que busca um valor ótimo.  

Para o presente estudo, o algoritmo de otimização não linear consiste em encontrar             
um vetor que minimize a seguinte representação da função taxa: 
 

 V = {β , , , , λ , λ }1 β2 β3 β4  1  2 (9) 

Dada às restrições do modelo de Svensson: {β1>0; β2>0; β3>0; β4>0; λ1>0; λ2>0}. A função               
objetivo a ser alcançada seria: 

in{M ∑
Xt

i=1
(Y )i − ϔi

2           (10) 

Sendo que: 

1) Yi: seria a taxa à vista referencial na data t para a maturidade M do título. 
2) ϔ i: taxa a vista estimada na data t. 

3) N:o número de taxas referenciais para cada dia. 
 

Alguns algoritmos utilizados fortemente na literatura são três: 
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(i) Os chamados de Algoritmos Genéticos 

(ii) Algoritmos de Evolução Direcional 

(iii) Algoritmos de Gradientes Conjugados 
 

A proposta da presente dissertação está relacionada à simplicidade da ferramenta a            
qual se modela uma Yield, pois possui o intuito de apresentar algo que seja de fácil                

linguagem a diferentes usuários, mesmo com todos os embasamentos estatísticos. Uma           

vez que foram definidas as variáveis e a função objetivo, utiliza-se o algoritmo genético. Os               
algoritmos genéticos foram primeiramente mostrados por Holland (1975) e de acordo com            

o autor são algoritmos de busca baseados em mecanismos de seleção natural e genética              
que fazem parte de uma heurística de otimização padronizada. 

De acordo com Maciel (2011) o mecanismo de funcionamento de um algoritmo            

genético surge de uma população inicial de cromossomos gerados de forma aleatória. Em             
um processo de otimização, cada cromossomo representa uma possível solução de um            

problema. Essa população vai evoluir gerando sempre novas gerações, nas quais são            
selecionados indivíduos com aptidão para solução para novos problemas de otimização.           

Dessa forma, ao longo dos anos haveria uma população convertida para uma solução             

ótima de um problema.  
Muitos autores que trataram de modelar a ETTJ pelo método de Svensson deixam             

claro em suas obras a forma funcional de seus algoritmos, mas não deixam claro sobre o                
processo de otimização adotado. Um dos únicos trabalhos que descrevem o processo de             

otimização é o de Franklin et al. (2011), foi-se: 

i)   Criada uma população com N cromossomos representados por um vetor. 
ii) Iniciando uma população pela interação dos indivíduos. 

iii) Adotado-se um critério para realizar-se simulações com os diferentes vetores para           
construção da curva. 

iv) Selecionado os vetores com maior qualidade para construção da curva estimada em            

sua forma ótima. 
Para esse trabalho, executado no Excel, o ambiente de cálculo se configurou da             

seguinte maneira: 

i) Fixa-se valores arbitrários para os parâmetros Betas {β1, β2, β3, β4} e os fatores {λ1, λ2}  
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ii) Aplica-se a taxa a vista para cada t Yield de uma data específica, calculando-se o Y(t)                

da Curva Nelson-Siegel-Svensson (chamada de NSS Curve): 
 

(t) β  Y =  1 + β2 ( λ M1

1−e−λ M1 ) + β3 ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )  + β4 ( λ M2

1−e−λ M2 − e−λ M2 ) (7) 
 

iii) Calcula-se os resíduos entre a NSS Curve a Yield Curve observada. 
iv) Aplica-se o solver disponível no Excel para realizar a obtenção dos melhores            

estimadores de mínimos quadrados para os parâmetros { e { .β , β , β }β ,1  ˆ
2  ˆ

3  ˆ
4̂ λ }λ ,  1  ˆ

2̂  

v) Dessa maneira, obtêm-se uma segunda curva, sobreposta à Yield Curve de NTN-F, a             

chamada NSS Curve, com erro mínimo observado comparado à curva observada. 
vi) Pela NSS Curve é possível interpolar e extrapolar a Yield estimada para se obter              

cada taxa para cada período t 

 

(t) β  ϔ =  1 + β2 ( λ M1

1−e−λ M1 ) + β3 ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )  + β4 ( λ M2

1−e−λ M2 − e−λ M2 ) (11)  

 
4. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 
 

Esse capítulo tem o propósito de demonstrar como o objetivo foi alcançado,            
demonstrando os passos da modelagem em termos do modelo Econométrico e como            

cria-se o ambiente de modelagem. As taxas de juros futuras foram extraídas a partir da               

modelagem da Yield Curve de Títulos Públicos NTN-F. O ambiente utilizado para o alcance              
foi o Software Excel.  

 
4.1. Estimando a Yield Curve 
 

Para demonstrar o alcance do objetivo da Dissertação foi-se aplicado a modelagem            

de Nelson-Siegel-Svensson (1994) para a Yield Curve com dados extraídos do Tesouro            

Nacional, presentes no Apêndice A (seção 7). A modelagem da ETTJ parte dos dados              
amostrais representados na Tabela 2 abaixo:  
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Tabela 2: Vencimentos de NTN-F em 02/01/202023. 

                           Fonte: Autor 

 

Cada título da Tabela 2 acima pode ser plotado em um gráfico que relaciona a taxa                

o qual é negociado com a maturidade do título, assim cada título apresentado será um               
ponto na Yield Curve. A seguir é apresentado a plotagem dos dados Tabela 2 no Gráfico 5: 

 
Gráfico 5:Yield Curve em 02/01/2020 

 
        Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Percebe-se pela Yield Curve do Gráfico 5 que apenas seis pontos são conhecidos.             

Isso ocorre devido ao fato de não existir títulos que possuam vencimentos em todos os               

23Fonte: Tesouro Nacional (2020) - Apêndice B. 
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Título Vencimento Taxa 

NTNF-21 2021 0.0449 

NTNF-23 2023 0.0570 

NTNF25 2025 0.0630 

NTNF-27 2027 0,0660 

NTNF-29 2029 0,0671 

NTNF-31 2031 0,0669 



 

 
dias de todos os anos durante sua maturidade. Dessa forma é necessário estimar uma              

curva sobre a Yield Curve - chamada de NSS Curve, com base nos vencimentos dos               

títulos NTN-F, para poder interpolar e extrapolar as taxas de juros futuras a qualquer              
período de maturidade. 

Seguindo os passos do modelo de Nelson-Siegel-Svensson (Capítulo 3, seção 3.5),           
foi adotado um Método de Otimização não Linear de acordo com seguinte procedimento: 

1- Fixa-se valores arbitrários para os parâmetros Betas {β1, β2, β3, β4} e os fatores {λ1,               

λ2}; 

2- Aplica-se a taxa a vista para cada t da Yield, calculando-se o Y(t) da Curva               
Nelson-Siegel-Svensson (chamada de NSS Curve): 

 

(t) β  Y =  1 + β2 ( λ M1

1−e−λ M1 ) + β3 ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )  + β4 ( λ M2

1−e−λ M2 − e−λ M2 ) (7) 

3- Calcula-se os resíduos entre a NSS Curve a Yield Curve observada. 

4- Aplica-se um solver disponível no Excel para realizar a obtenção dos melhores            

estimadores de mínimos quadrados para os parâmetros { e { .       β , β , β }β ,1  ˆ
2  ˆ

3  ˆ
4̂  λ }λ ,  1  ˆ

2̂  

Os melhores estimadores obtidos foram: 

(i) = 0.0730β1̂  

(ii) = -0.0399 β2̂  

(iii) = -0.0056 β3̂  

(iv) = -0.0056 β4̂  

(v)  = 1.0005 λ1̂  

(vi)  = 1.0005 λ2̂  

5- Dessa maneira, obtêm-se uma segunda curva, sobreposta à Yield Curve de NTN-F,            
a chamada NSS Curve, com erro mínimo observado comparado à curva observada. 

6- Pela NSS Curve é possível interpolar e extrapolar a Yield estimada para se obter              

cada taxa para cada período t 
 

(t) β  ϔ =  1 + β2 ( λ M1

1−e−λ M1 ) + β3 ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )  + β4 ( λ M2

1−e−λ M2 − e−λ M2 ) (11) 

A chamada NSS Curve, estimada, é a sobreposta à Yield Curve, com uma taxa 

mínima de erro. A seguir no Gráfico 6 é representado o produto do modelo: 
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Gráfico 6: NSS Curve – Estudo Caso 1 (estimativa do modelo) 

 
       Fonte: Autor  

 

De acordo com o Gráfico 6, tem-se a curva modelada pelo Método de             
Nelson-Siegel-Svensson (1994) e sobreposta a Yield Curve com a menor taxa de erro             

possível, dado ao procedimento utilizado. Dessa forma, torna-se possível interpolar valores           

de taxas de juros futuras para qualquer período ao longo da curva. A Tabela 3 abaixo                
apresenta os resultados alcançados pela curva estimada. As taxas extraídas foram para            

cada ano da curva, devido a baixa variação entre os meses. Entretanto é possível extrair               
as taxas para cada dia, caso seja necessidade do usuário.   
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Tabela 3: Taxas extraídas da NSS Curve estimada 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como mostra a Tabela 3 é possível observar as taxas extraídas a cada ano da Yield                

Curve pela NSS Curve. Portanto, alcança-se o resultado final do presente estudo: uma             
informação para um usuário específico, que necessite de utilizar taxas de juros futuras. O              

ambiente criado dentro do Software, otimiza valores dos parâmetros Betas e Lambdas            

para que a NSS Curve se sobreponha aos pontos da Yield. Como se conhece todos os                
valores de taxa para cada Tempo da NSS Curve, consegue-se uma curva interpolada. 

Figura 5: Interface da ferramenta 

 
         Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Anos Meses Taxa Yield Curve Taxa NSS Curve 

2021 12 meses 0.0449 0.0448 

2022 24 meses - 0.0524 

2023 36 meses 0.0570 0.0574 

2024 48 meses - 0.0607 

2025 60 meses 0.0630 0.0629 

2026 72 meses - 0.0645 

2027 84 meses 0.0660 0.0657 

2028 96 meses - 0.0666 

2029 108 meses 0.0671 0.0673 

2030 120 meses - 0.0679 

2031 132 meses 0.0669 0.0683 



 

 
 

O Gráfico 7 apresenta a NSS Curve estimada (curva de cor azul) sobre os pontos               

conhecidos (laranjas) da Yield Curve de NTN-F, dentro do ambiente projetado no Excel: 
Gráfico 7: NSS Curve sobre Yield Curve 

 
               Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
4.2     O ambiente de Modelagem  
 

Com o intuito de mostrar como se criar o ambiente de modelagem dentro do              
Software Excel, de acordo com os passos do modelo Econométrico de           

Nelson-Siegel-Svensson (1994) mostrados no Capítulo 3, apresenta-se o seguinte tutorial          

da ferramenta. Antes de executar o tutorial é necessário buscar todo o anuário de              
vencimentos de Títulos NTN-F presente na página do Tesouro Nacional, semelhante ao            

que contém no Apêndice A. 
Vale ressaltar que o objetivo da utilização do Software é a estimação da NSS Curve               

que ficará sobreposta à Yield Curve: 
 
a) Cria-se duas colunas e fixa-se valores para Betas e Lambdas: 
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Figura 6: Parâmetros Betas e Lambdas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os valores escolhidos foram 0,01 para Betas e 1,0 para Lambdas. Como se trata de               

um valor arbitrário, o Solver irá minimizar os valores dos parâmetros ao se estimar a NSS                

Curve (item XX à frente), para se minimizar a diferença entre a curva estimada e a Yield                 
observada. 

b) Cria-se uma Tabela contendo 6 colunas como demonstrado abaixo: 
 

Tabela 4: Ambiente estimado 

 
          Fonte: elaborado pelo autor 
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As instruções de preenchimento são: 

1.1 Coluna “Tempo (n)”: devem ser inseridos os valores de “n” em forma crescente,             
partindo do número “1”. 

1.2 Coluna “Ano”: devem ser inseridos anos em forma crescente, partindo do ano o qual              

vence o Título mais próximo, no caso da Gráfico 7, o ano de 2021. 

1.3 Coluna “Maturity”: devem ser inseridos todos os Títulos que fazem parte da Yield             

Curve em ordem crescente de vencimento (Maturidade) retirados do anuário do           

Tesouro Nacional. 

1.4 Coluna “Yield”: Colocar todas as taxas as quais os Títulos da Coluna Maturity são              

negociados na presente data. 

1.5 Coluna “NSS”: Aplicar a Fórmula 7 (Seção 3.5 – Capítulo 3) para calcular a Taxa à                
vista da NSS Curve a cada período de tempo. 

(t) β  Y =  1 + β2 ( λ M1

1−e−λ M1 ) + β3 ( λ M1

1−e−λ M1 − e−λ M1 )  + β4 ( λ M2

1−e−λ M2 − e−λ M2 ) (7) 
O procedimento do item 1.5, acima, é mostrado a seguir na Figura 7: 

 
Figura 7: Taxa Y(t) - NSS Curve. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
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1.6 Coluna Residuals: Subtrair os valores da Coluna Yield da NSS 

c) Cria-se um gráfico contendo os pontos da Yield Curve Observada e a agora NSS Curve 

calculada pelo item anterior: 
Figura 8: NSS Curve x Yield 

 
            Fonte: elaborado pelo autor 

 

d) O objetivo desse item é aplicar o Solver para Minimizar os a distância (resíduos) entre                

os pontos da Yield e a NSS Curve à vista. Tal ferramenta será responsável por sobrepor a                 
NSS Curve à Yield Curve. A Figura 9 mostra a localização do Solver na Ferramenta, dentro                

da aba “Dados”. 
Figura 9: Localização do Solver 

 
 

 
         Fonte: elaborado pelo autor 
 

e) Para preenchimento do Solver basta selecionar duas opções: “Alterando Células           
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Variáveis” onde deverá ser escolhido o intervalo dos fatores Betas e Lambdas e por último               

a opção “GRG Não Linear” ao selecionar um “Método de Solução”, conforme a Figura 10               

abaixo: 
Figura 10: Preenchimento da ferramenta. 

 
 
                                      Fonte: elaborado pelo autor 
 

f) Imediatamente o Software sobrepõe a NSS Curve à Yield observada, alterando todo o              
valor da Coluna NSS Curve, agora uma curva estimada e também os valores dos              

parâmetros. 

Figura 11: Ambiente finalizado 

 
               Fonte: elaborado pelo autor 
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g) Na coluna NSS Curve obtemos todos os valores gerados de taxas de juros futuras para 
cada ano até a data de 2031. 
 
5. CONCLUSÃO 
 

Essa dissertação teve por objetivo gerar um produto não palpável, ou seja, uma             
informação para um usuário, balizada na estrutura da Yield Curve de títulos públicos             

NTN-F brasileiros e teve como diferencial trazer os passos da modelagem em termos do              
modelo econométrico utilizado e como cria-se o ambiente de modelagem no Excel. 

Logo no Capítulo 1 foi demonstrado a importância da Estrutura a Termo das Taxas               

de Juros de um país para os diferentes agentes na economia, como bancos, seguradoras,              
investidores e gestores financeiros. Foi apresentado o objetivo e a justificativa que norteia             

a resolução do problema apresentado, se seria possível extrair taxas futuras a partir da              
Yield Curve de títulos públicos brasileiros. Para tanto, adotou-se como método para a             

construção da modelagem o Modelo Projetual e Munari (2008), o qual se baseia na              

abordagem do Design Thinking. O modelo de Munari serviu para direcionar toda a parte              
macro da Dissertação, uma vez que foi necessário definir um problema, prototipar o projeto              

e se buscar uma solução pensando em um usuário. 
No Capítulo 2 foi apresentado toda construção teórica que serve de base para o              

entendimento do Modelo de Nelson-Siegel-Svensson (1994), bem como autores que          

trataram de realizar estudos relacionados a essa modelagem. Foi mostrado durante o            
Capítulo, que a Yield Curve representa a expectativa dos agentes da economia com             

relação ao futuro do crescimento do país. Curvas positivamente inclinadas mostram altas            
taxas de juros para conter uma possível alta na inflação. Outro ponto de destaque é o elo                 

da proposta com a linha de pesquisa em Design Thinking bem como a relação das taxas                

de juros em um ambiente econômico. Para isso foi apresentado relacionado a proposta da              
Dissertação com o Modelo de Munari (2008). 

No Capítulo 3 foi demonstrado toda a metodologia quantitativa para se alcançar o             
resultado do trabalho. Foi apresentado o procedimento de amostragem do objeto de            

estudo e a metodologia de precificação dos Títulos Públicos NTN-F pelo Tesouro Nacional.             

A técnica de pesquisa utilizada foi um Método de Otimização Não Linear. O principal              
diferencial desse estudo, foi a proposta de entregar ao usuário a maneira de como se               
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modela a Yield pelo referido método.  

A interface gerada foi apresentada em forma ilustrativa ao longo do Capítulo 4 -              

Análise e Discussão dos Resultados. O objetivo foi alcançado e a informação foi gerada e               
todos os passos foram demonstrados, inclusive empiricamente, mostrando a prototipação          

do ambiente em Excel. Dessa forma, conclui-se que qualquer tipo de usuário que necessite              
de taxas futuras, pode criar o seu próprio ambiente de modelagem bem como interpolar              

uma Yield Curve. Para estudos futuros, deixa-se como sugestão, a necessidade de utilizar             

outros tipos de Yield para estudos mais específicos e análises setoriais no ambiente             
econômico.  
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7. APÊNDICES 
 
APÊNDICE A –  Série de pagamentos de títulos NTN – F em janeiro de 202024 

 

24 Disponível em: <https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2031:2:0::::> Acesso em: Janeiro de 2020. 
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DATA 
 

R_12M 
 

R_3Y 
 

R_5Y 
 

R_7Y 
 

R_9Y 
 

02/01/2020 0.0449 0.0570 0.0630 0.0660 0.0671 
03/01/2020 0.0451 0.0579 0.0635 0.0664 0.0675 

06/01/2020 0.0446 0.0573 0.063 0.0662 0.0676 
07/01/2020 0.0446 0.0573 0.0633 0.0665 0.0678 

08/01/2020 0.0443 0.0568 0.0632 0.0663 0.0677 
09/01/2020 0.0438 0.0562 0.0627 0.0662 0.0677 

10/01/2020 0.0444 0.0562 0.0625 0.0656 0.0672 
13/01/2020 0.0442 0.0561 0.0625 0.0659 0.0675 

14/01/2020 0.0441 0.0565 0.0633 0.0667 0.0684 
15/01/2020 0.0433 0.0549 0.0618 0.0653 0.0671 

16/01/2020 0.0435 0.0551 0.0621 0.0658 0.0675 
17/01/2020 0.0436 0.0554 0.0625 0.066 0.0679 

20/01/2020 0.0437 0.0558 0.0625 0.0658 0.0674 
21/01/2020 0.0436 0.0559 0.0628 0.0662 0.068 

22/01/2020 0.0432 0.055 0.0619 0.0656 0.0675 

23/01/2020 0.0431 0.0551 0.0621 0.0656 0.0675 
24/01/2020 0.0429 0.0546 0.0615 0.065 0.0668 

27/01/2020 0.0428 0.0547 0.0618 0.0653 0.0672 
28/01/2020 0.0426 0.0541 0.0613 0.0649 0.0668 

29/01/2020 0.0427 0.0539 0.0604 0.0638 0.0658 
30/01/2020 0.0429 0.0543 0.0607 0.0642 0.0665 



 

 

©2020 Dissertação de Mestrado  74 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 
  

31/01/2020 0.0431 0.0543 0.0609 0.0642 0.0665 

03/02/2020 0.0432 0.0542 0.0606 0.064 0.0662 
04/02/2020 0.0426 0.0536 0.06 0.0633 0.0656 

05/02/2020 0.0425 0.0536 0.0599 0.0631 0.0653 

06/02/2020 0.0431 0.0545 0.0599 0.0627 0.0644 
07/02/2020 0.0426 0.0545 0.0601 0.0631 0.065 

10/02/2020 0.0422 0.0545 0.0606 0.0637 0.0656 
11/02/2020 0.0421 0.054 0.0598 0.0628 0.0646 

12/02/2020 0.0418 0.0534 0.0593 0.0627 0.0646 
13/02/2020 0.0422 0.0537 0.0598 0.0631 0.0651 

14/02/2020 0.042 0.0531 0.0593 0.0626 0.0645 
17/02/2020 0.042 0.0525 0.0588 0.0622 0.0642 

18/02/2020 0.042 0.0524 0.0589 0.0625 0.0646 
19/02/2020 0.0419 0.0525 0.0592 0.0628 0.0649 

20/02/2020 0.0417 0.0519 0.0588 0.0625 0.0647 
21/02/2020 0.0417 0.0521 0.0594 0.0633 0.0656 

26/02/2020 0.0415 0.0528 0.0603 0.0642 0.0667 
27/02/2020 0.0416 0.0536 0.0615 0.0657 0.0683 

28/02/2020 0.0412 0.0529 0.0609 0.0651 0.0676 
02/03/2020 0.0391 0.0494 0.0581 0.0632 0.0662 

03/03/2020 0.0397 0.05 0.058 0.0626 0.0656 

04/03/2020 0.0368 0.0476 0.0564 0.0616 0.0648 
05/03/2020 0.0373 0.0481 0.0571 0.0623 0.0655 

06/03/2020 0.0398 0.0529 0.0612 0.066 0.0692 
09/03/2020 0.0396 0.0526 0.0621 0.0675 0.0716 

09/03/2020 0.0395 0.0529 0.062 0.0669 0.0707 
10/03/2020 0.039 0.0523 0.0614 0.0668 0.0709 

11/03/2020 0.0383 0.0517 0.0632 0.066 0.07 
11/03/2020 0.0397 0.0546 0.0606 0.0685 0.0721 

12/03/2020 0.0491 0.0723 0.0808 0.0865 0.0898 
13/03/2020 0.0421 0.0614 0.0706 0.076 0.0797 

13/03/2020 0.0422 0.0614 0.0709 0.0769 0.0807 
16/03/2020 0.0391 0.0631 0.0689 0.0807 0.0852 

16/03/2020 0.0382 0.0589 0.0736 0.0751 0.0792 
17/03/2020 0.0383 0.057 0.0677 0.0747 0.079 

18/03/2020 0.0381 0.0621 0.0735 0.08 0.0842 

19/03/2020 0.0393 0.0697 0.0798 0.0842 0.0875 
19/03/2020 0.0429 0.0769 0.0862 0.0903 0.093 

20/03/2020 0.0398 0.0669 0.0773 0.0823 0.0863 
20/03/2020 0.0398 0.0669 0.0773 0.0823 0.0863 

23/03/2020 0.038 0.0693 0.0822 0.089 0.0926 
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24/03/2020 0.0382 0.0705 0.0841 0.0907 0.0942 

25/03/2020 0.0373 0.068 0.083 0.0903 0.0941 
26/03/2020 0.0347 0.0609 0.0754 0.0828 0.0871 

27/03/2020 0.0351 0.0574 0.0674 0.0762 0.0796 

27/03/2020 0.035 0.056 0.07 0.0728 0.0756 
30/03/2020 0.0341 0.0552 0.0671 0.0729 0.0763 

31/03/2020 0.0342 0.0548 0.0675 0.0743 0.0783 
01/04/2020 0.0329 0.055 0.0683 0.075 0.0783 

02/04/2020 0.0324 0.0538 0.067 0.0731 0.0761 
03/04/2020 0.032 0.0557 0.0707 0.0778 0.0813 

03/04/2020 0.0316 0.0539 0.0685 0.0756 0.079 
06/04/2020 0.0328 0.055 0.0696 0.0764 0.0795 

06/04/2020 0.0324 0.0544 0.0684 0.0752 0.0784 
07/04/2020 0.0328 0.0536 0.0679 0.0746 0.0776 

08/04/2020 0.0319 0.054 0.069 0.0759 0.0793 
09/04/2020 0.0318 0.052 0.0666 0.0737 0.077 

13/04/2020 0.0314 0.0499 0.0654 0.0728 0.0762 
14/04/2020 0.0306 0.0484 0.0641 0.0718 0.0753 

15/04/2020 0.0305 0.048 0.0633 0.0711 0.0747 
16/04/2020 0.0303 0.047 0.0611 0.0687 0.0722 

17/04/2020 0.0303 0.0458 0.0594 0.0666 0.0699 

20/04/2020 0.0307 0.0466 0.0604 0.0674 0.0704 
22/04/2020 0.0262 0.0421 0.0569 0.0646 0.0681 

23/04/2020 0.0266 0.043 0.0587 0.067 0.0704 
24/04/2020 0.0281 0.0474 0.063 0.0711 0.0741 

27/04/2020 0.0299 0.0532 0.0689 0.0771 0.0801 
28/04/2020 0.0298 0.0531 0.0699 0.0784 0.0815 

29/04/2020 0.0282 0.0488 0.064 0.0725 0.0761 
30/04/2020 0.0283 0.0483 0.0634 0.072 0.076 

04/05/2020 0.0279 0.0498 0.0651 0.0734 0.077 
05/05/2020 0.0269 0.0472 0.0618 0.0696 0.0732 

06/05/2020 0.0272 0.0481 0.0639 0.0727 0.0769 
07/05/2020 0.0249 0.0447 0.0614 0.0705 0.0752 

08/05/2020 0.025 0.0454 0.0627 0.0721 0.077 
11/05/2020 0.0248 0.0452 0.0632 0.0727 0.078 

12/05/2020 0.0244 0.0438 0.061 0.0705 0.076 

13/05/2020 0.0253 0.0459 0.0636 0.0736 0.0795 
14/05/2020 0.0264 0.0497 0.0669 0.0764 0.0821 

15/05/2020 0.0258 0.0477 0.0647 0.0741 0.0796 
18/05/2020 0.0251 0.0464 0.0637 0.0731 0.0787 

19/05/2020 0.025 0.0453 0.0628 0.0722 0.0776 
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20/05/2020 0.025 0.0451 0.0625 0.0718 0.077 

21/05/2020 0.0251 0.0459 0.0629 0.0719 0.0765 
22/05/2020 0.0244 0.045 0.0614 0.0699 0.0746 

25/05/2020 0.024 0.0439 0.0592 0.0673 0.0714 

26/05/2020 0.0232 0.0422 0.0575 0.0654 0.0695 
27/05/2020 0.0237 0.0431 0.058 0.0661 0.0704 

28/05/2020 0.0236 0.0431 0.0579 0.0661 0.0704 
29/05/2020 0.0227 0.0422 0.0571 0.0655 0.0692 

01/06/2020 0.0226 0.0419 0.0571 0.0653 0.0691 
02/06/2020 0.0223 0.0415 0.0561 0.0646 0.0683 

03/06/2020 0.0219 0.0401 0.054 0.0628 0.0669 
04/06/2020 0.0215 0.0405 0.0542 0.0628 0.0669 

05/06/2020 0.0212 0.0399 0.0539 0.0628 0.0669 
08/06/2020 0.0214 0.0419 0.0554 0.0637 0.0677 

09/06/2020 0.0217 0.0426 0.0559 0.064 0.0678 
10/06/2020 0.0215 0.0421 0.0551 0.0635 0.0671 

12/06/2020 0.0212 0.0406 0.0539 0.0622 0.0659 
15/06/2020 0.0213 0.0416 0.055 0.0635 0.067 

16/06/2020 0.0207 0.0407 0.0541 0.0623 0.0659 
17/06/2020 0.0207 0.0412 0.0549 0.0635 0.0673 

18/06/2020 0.0203 0.0413 0.0547 0.0633 0.0671 

19/06/2020 0.02 0.0419 0.0559 0.0643 0.068 


