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RESUMO 

 

Na última década, a economia brasileira apresentou-se estável adquirindo maior 

credibilidade mundial. Dentre as opções de investimento, estão os mercados de 

ações e de títulos públicos. O portfolio de investimento dos agentes é determinado 

de acordo com os retornos dos ativos e/ou aversão ao risco, e a diversificação é 

importante para mitigar risco. Dessa forma, o objetivo principal do presente trabalho 

é estudar a inter-relação entre os mercados de títulos públicos e ações, avaliando 

aspectos de liquidez e quais variáveis representariam melhor esta relação, 

verificando também como respondem a um choque (surpresa econômica), pois a 

percepção de alteração do cenário econômico, ou variações de fluxo financeiro, 

pode alterar/inverter as relações entre esses mercados. Para isso, estimou-se 

modelos de vetores auto-regressivos - VAR, com variáveis de retorno, volatilidade e 

volume negociado para cada um dos mercados em combinações diferentes das 

variáveis representativas, visando encontrar o(s) modelo(s) mais descritivo(s) das 

inter-relações entre os mercados, dado a amostra utilizada, para aplicar a dummy de 

surpresa econômica. 

Em estudo semelhante Chordia, Sarkar e Subrahmanyam (2005) concluiram que 

choques de liquidez e volatilidade são positivamente correlacionado nos mercados 

de ações e títulos públicos em horizontes diários, indicando que os choques de 

liquidez e volatilidade são muitas vezes de natureza sistêmica. O mesmo não foi 

observado para a proxy de liquidez utilizada na amostra brasileira. 

Um resultado interessante a ser ressaltado deve-se as séries SMLL11 (índice Small 

Caps) e IDkAs (índice de duração constante ANBIMA) não possuírem relação de 

causalidade de Granger com as demais séries, mas os retornos dos IDkAs Granger 

causam os retornos do índice SMLL11. Por fim, o choque de surpresa econômica 

não se mostra explicativo sobre qualquer alteração nas inter-relações entre os 

mercados de títulos públicos e ações. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Vetor Auto Regressivo. Liquidez. Títulos Públicos. Ações.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the last decade, the Brazilian economy remained stable gaining credibility 

worldwide. Among the investment options, are the stock and bond markets. The 

investment portfolio of agents is determined according to the asset returns and / or 

risk aversion, and diversification is important to mitigate risk. Thus, the main objective 

of this work is to study the interrelationship between the stock and bond markets, 

assessing aspects of liquidity and what variables best represent this relationship, as 

well as checking account to a shock (economic surprise), because the perception of 

change economic scenario, or variations in cash flow, can change / reverse relations 

between these markets. For this, it is estimated models vector autoregressive - VAR 

with variables  of return, volatility and trading volume for each of the markets in 

different combinations of proxy variables, aiming to find the most descriptive model(s) 

of the interrelationships between markets, given the sample used, to apply the 

dummy economic surprise. 

In a similar study Chordia, Sarkar e Subrahmanyam (2005) conclude that liquidity 

and volatility shocks are positively and significantly correlated across stock and bond 

markets at daily horizons, indicating that liquidity and volatility shocks are often 

systemic in nature. The same was not observed for the liquidity proxy used in the 

Brazilian sample. 

An interesting result to be noted due to the SMLL11 (Small Caps index) series e 

IDkAs (ANBIMA index with constant duration) not have Granger causality relationship 

with the other series, but the returns of IDkAs Granger cause the returns of the 

SMLL11 index. Finally, the shock of surprise monetary does not show any change in 

the explanatory inter-relationships between stock and bond markets. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O gerenciamento (alocação) de recursos financeiros tem como opções de 

investimento, entre outros, o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável. 

Na renda fixa, é transacionado diariamente no mercado financeiro global um grande 

volume financeiro de títulos (governamentais), possuindo ainda mais destaque no 

Brasil devido ao grande volume negociado quando comparado ao mercado de títulos 

privados. Na renda variável, o mercado de ações é um importante destino dos 

recursos da economia e, com taxas de juros mais baixas, tende a desenvolver-se 

ainda mais, pois os agentes procuram arriscar-se visando uma maior rentabilidade 

de seus investimentos. 

O portfolio de investimento dos agentes é determinado de acordo com os 

retornos dos ativos e/ou aversão ao risco. As conclusões de Markowitz (1952) 

destacam a importância da diversificação. Dessa forma, há uma ligação entre os 

mercados, e a alteração do retorno esperado e/ou percepção de risco pelos agentes 

alteram a composição dos portfolios. 

Com isso, o objetivo principal do presente trabalho é estudar a inter-relação 

entre os mercados de títulos públicos e ações, avaliando aspectos de liquidez e 

quais variáveis representariam melhor esta relação, verificando também como 

respondem a um choque (surpresa econômica). Para isso, estimou-se modelos de 

vetores auto-regressivos - VAR, com variáveis de retorno, volatilidade e volume 

negociado para cada um dos mercados em combinações diferentes das variáveis 

representativas, visando encontrar o(s) modelo(s) mais descritivo(s) das inter-

relações entre os mercados, dado a amostra utilizada, para aplicar a dummy de 

surpresa econômica. 

O modelo escolhido VAR, que é um AR - auto-regressivo multivariado, foi 

adotado por ser utilizado na literatura nacional e internacional para responder 

problemas de relações dinâmicas e endógenas entre as variáveis e por ser 

consistente mesmo que haja variáveis dependentes defasadas. 

Após detectar as equações que apresentem maiores inter-relações entre os 

mercados, dado as variáveis utilizadas neste estudo, pretende-se perceber aspectos 

do diferencial de liquidez entre as variáveis utilizadas e visualizar o impacto de uma 

surpresa econômica (hiato superior a 25bps (basis points) entre expectativa versus 
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efetiva alta/corte de juros) sobre o mercado de ações e seus efeitos sobre o 

mercado de títulos públicos. O volume financeiro agregado negociado em cada 

categoria (prefixado, indexado à inflação e BM&FBOVESPA) visa captar possíveis 

flutuações que transmitam informações sobre a liquidez do respectivo mercado. A 

expectativa é detectar algum padrão de resposta entre os mercados, se este padrão 

é alterado de acordo com a liquidez da variável utilizada e como é afetado pela 

surpresa econômica. 

Conforme levantado na revisão bibliográfica do presente trabalho, diversas 

análises empíricas já analisaram individualmente cada mercado, a resposta de cada 

um a mudanças de política monetária e implicações da variação da percepção de 

liquidez nos retornos. Dessa forma, como Chordia, Sarkar e Subrahmanyam (2005) 

realizaram para o mercado americano, agrega-se uma proxy de liquidez para se 

estudar a influência cruzada de retorno, volatilidade e liquidez nos mercados de 

títulos públicos e ações para o Brasil. Contudo, como o mercado financeiro brasileiro 

não possui a mesma estrutura e gama de instrumentos do americano, buscou-se no 

presente trabalho verificar no Brasil algumas variáveis do mercado de títulos 

públicos e ações que possam interagir entre si. 

Sendo assim, o presente estudo está dividido em sete seções. A segunda 

apresenta a revisão da literatura, em seguida descrevem-se os caminhos 

metodológicos utilizados para a condução do estudo. Na seção quatro apresentam-

se as variáveis do mercado de ações e títulos públicos e como foram construídas, 

além dos dados econômicos que basearam a construção da dummy de surpresa 

econômica. Na quinta seção são discutidos os resultados, na sequência 

apresentam-se as considerações finais, sugestões e limitações. Por fim, na seção 

sete, é exposto o referencial bibliográfico. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 - Portfolio 

 

Talvez, um dos primeiros acadêmicos a incluir a importância da análise de 

risco na gestão de investimentos foi Harry Markowitz. De seus trabalhos originou-se 

a Moderna Teoria de Portfolios (MTP) que, sinteticamente, apresenta que enquanto 

o retorno esperado de uma carteira de ativos é resultado da média dos retornos 

esperados individuais, ponderada pela participação individual de cada ativo na 

carteira, o risco deste grupo de ativos, representado pelo desvio padrão dos 

retornos, é função das variâncias individuais dos ativos e das parcelas de 

covariâncias existentes entre eles, calculadas dois a dois. Sendo os retornos de dois 

ativos não perfeitamente correlacionados, existiria um ganho (explicitado pela 

redução de riscos corridos, ou aumento dos retornos esperados) decorrente da 

distribuição de investimentos entre ambos os ativos. 

O conceito de diversificação, decorrente da MTP, extrapolou a noção de 

concentração de investimentos nos ativos que ofereceriam um maior retorno 

esperado. As conclusões de Markowitz (1952) ressaltaram a importância da 

diversificação, conceito, até então, rechaçado por pensadores importantes, como 

Keynes (1939), para quem a diversificação seria um erro, pois fazer pequenas 

apostas num grande número de empresas sobre as quais não se tem informações 

suficientes para fazer uma boa avaliação, comparada a uma grande posição numa 

empresa sobre a qual se tem uma informação adequada, não seria lógico. 

Loeb (1935), outro autor também avesso à diversificação, afirma que, uma 

vez que você possua confiança, a diversificação é indesejável. Diversificação é uma 

confissão de quem não sabe o que fazer e um esforço para ter um desempenho 

médio. Porém, a MTP mostra que uma diversificação bem realizada pode mitigar ou, 

até mesmo, eliminar o risco não-sistêmico. 

Markowitz também contrapôs a simples percepções de diversificação, 

segundo a qual bastava colocar os ovos em várias cestas diferentes e, quanto maior 

o número de cestas, maior a segurança. Contudo, se existir forte e positiva 

correlação entre os ativos, as várias cestas imaginárias se comportariam com uma 

única cesta. 
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2.2 – Liquidez 

 

Seguindo o raciocínio, após construir a ideia de formação de uma carteira por 

parte dos agentes, busca-se apresentar teorias que relacionem os mercados de 

títulos públicos e ações à variação de liquidez, pois no presente trabalho são 

utilizadas variáveis com diferentes níveis de liquidez. 

Liquidez pode ser definida como a capacidade de comprar ou vender grandes 

quantidades de um ativo de forma rápida e com baixo custo. A grande maioria dos 

modelos de equilíbrio de preços de ativos não consideram negociação e, portanto, 

ignoram o tempo e os custos de transformar o dinheiro em ativos financeiros, ou 

vice-versa. 

As recentes crises financeiras sugerem que, às vezes, as condições de 

mercado podem ser graves e a liquidez pode diminuir ou até mesmo desaparecer. 

Tais choques de liquidez são um canal em potencial através do qual os preços dos 

ativos são influenciados pela liquidez. Amihud e Mendelson (1986) e Jacoby, Fowler, 

e Gottesman (2000) oferecem argumentos teóricos para mostrar como a liquidez 

impacta preços do mercado financeiro. Jones (2001) e Amihud (2002) mostram que 

liquidez prediz o retorno esperado nas séries temporais. Pastor e Stambaugh (2003) 

acham que o retorno esperado das ações esta relacionado ao risco de liquidez. 

Amihud e Mendelson (1986) estudam uma economia em que os agentes têm 

horizontes de investimento diferentes. Em equilíbrio, ativos com grande diferença 

entre o preço de compra e venda são alocados em horizonte de investimentos mais 

longos e o retorno das ações é crescente na diferença do preço de compra e venda. 

Além disso, investidores de longo prazo podem auferir retorno alugando suas ações 

a investidores de curto prazo. Para Acharya e Pedersen (2005), os agentes esperam 

sofrer um custo de iliquidez incerto quando vendem um papel. O prêmio de iliquidez 

surge, pois os investidores são preocupados sobre os custos e riscos de possuírem 

ativos ilíquidos. Com isso, ambos os estudos encontram evidências empíricas para 

um prêmio de iliquidez no retorno das ações e Acharya e Pedersen (2005) concluem 

que papéis com alto nível de iliquidez possuem alto risco de iliquidez. 

Chordia, Roll, e Subrahmanyam (2001) utilizam depht como proxy de liquidez; 

trata-se da profundidade, o tamanho de uma ordem necessária para mover o 

mercado em uma determinada grandeza. Se o mercado é profundo, uma grande 

ordem é necessária para mudar o preço. Profundidade de mercado está intimamente 
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relacionada com a noção de liquidez, a facilidade de encontrar uma contraparte para 

uma determinada ordem (um mercado profundo é também um mercado líquido). 

Utilizando esta variável (depth) e as transações realizadas, estudaram diariamente 

agregados no mercado de capitais durante um período prolongado, documentando 

semanalmente regularidades da liquidez em ações e a influência dos retornos de 

mercado, volatilidade, e taxas de juros sobre a liquidez. 

Para o mercado de títulos do Tesouro americano, Fleming (2003) examina a 

série temporal de um conjunto de medidas de liquidez e Huang, Cai e Wang (2001) 

relacionam liquidez com a volatilidade dos retornos, enquanto Brandt e Kavajecz 

(2002) estudam a relação entre liquidez, fluxo de ordem, e a curva de rendimento. 

Modelos teóricos recentes relacionam condição financeira dos investidores a 

variação inter-temporal do prêmio de iliquidez no retorno das ações. De acordo com 

o modelo de Brunnermeier e Pedersen (2009), a liquidez e o prêmio de iliquidez 

sofrem impacto das variações do total disponível neutro ao risco dos especuladores. 

Pressões adversas movem o gatilho do requerimento de margem, forçando o 

especulador a liquidar papéis, ou tomar emprestado novo recurso. Em ambientes 

com restrição de financiamento, todos os ativos se tornam sensíveis a mudanças no 

financiamento, pois o empréstimo é um substituto imperfeito da liquidação de ativos. 

Contudo, ativos menos líquidos são mais sensíveis às mudanças no montante 

disponível ao financiamento devido aos seus requisitos de margens maiores.  

Dessa forma, especuladores são atraídos a carregarem ativos ilíquidos, pois 

os preços dos ativos se tornam atraentes, clientes avessos ao risco transferem 

títulos ilíquidos em períodos de condições adversas. Em relação a papéis líquidos, 

os títulos ilíquidos possuem maior oscilação de preço enquanto as condições de 

financiamento do especulador mudam (flight to quality). Além disso, percebe-se que 

o prêmio de iliquidez aumenta (reduz) conforme as condições de financiamento 

tornam-se menos (mais) restritivas. 

Enquanto a literatura existente examinou a interação dinâmica de liquidez e 

retornos nos mercados de ações (Hasbrouck, 1991) e a variação no tempo da 

liquidez nos mercados de títulos públicos (Krishnamurthy, 2002), as interações inter 

temporais das proxies de liquidez com retornos e volatilidade entre essas classes de 

ativos não foram examinadas no Brasil. 
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2.3 – Ações e Títulos Públicos 

 

A literatura sobre liquidez de ações e mercado de títulos públicos tem se 

desenvolvido em vertentes distintas. Campbell e Ammer (1993) constatam que 

alterações na taxa de juros real têm pouco impacto no retorno de qualquer ação ou 

título de 10 anos, embora eles afetem a taxa nominal de juros de curto prazo e da 

inclinação da estrutura a termo. Essas descobertas ajudam a explicar o motivo dos 

excessos de retornos das ações no pós-guerra e a rentabilidade dos títulos públicos 

serem quase não correlacionados. 

Porém, há uma boa razão para acreditar que a liquidez nas ações e nos 

mercados de títulos públicos co-variam. Fleming, Kirby e Ostdiek (1998) investigam 

a natureza das ligações de volatilidade nas ações, títulos públicos, e mercados 

monetários através de um modelo simples de negociação especulativa que prevê 

ligações entre esses mercados devido à informação comum (afeta simultaneamente 

as expectativas em todos os mercados) e de repercussão informacional causada 

pelo hedge cruzado entre os mercados. Os resultados deles indicam que a 

especificação explica muita das características observadas dos dados, e que as 

ligações entre as volatilidades dos três mercados são efetivamente fortes. 

Isso pode afetar a liquidez em ambos os mercados, alterando o registro de 

risco suportado pelos agentes de mercado (Ho e Stoll, 1983; O'Hara e Oldfield, 

1986), pois a liquidez das ações e do mercado de títulos públicos pode interagir 

através da negociabilidade. Na prática, uma série de estratégias de alocação de 

ativos transfere riqueza entre mercados de ações e de títulos públicos. Um choque 

de informações negativas em ações muitas vezes provoca um “voo para a 

qualidade”, com os investidores substituindo parte de seu portfolio por ativos 

seguros.  

Quando se analisa o mercado brasileiro, é necessário considerar dois 

movimentos distintos. O primeiro é a fuga dos investidores do mercado brasileiro, 

seja título público ou ação, para o mercado de treasury americano, ou que a saída 

resultante das reservas em títulos do Tesouro americano pode causar pressões 

sobre os preços e também impactar a liquidez de ações e de títulos públicos. O 

segundo movimento é o de entrada (saída) do investidor no mercado acionário em 

detrimento (prol) de um título público específico, a LFT (Letra Financeira do 
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Tesouro), pois este apresenta características especiais que o torna menos elástico 

que os demais títulos públicos. 

Em outras situações, os fluxos de ações e títulos públicos podem ser 

complementares. Por exemplo, se o Banco Central tem uma política monetária 

expansionista, o aumento dos recursos pode causar fluxos de ordem superior em 

ambos, ações e títulos do governo, e possíveis mudanças em sua liquidez. Além 

disso, os choques sistemáticos de riqueza ou de informação podem induzir a 

correlação positiva da negociação entre ações e títulos de renda fixa, e, por sua vez, 

causam co-movimentos em toda a liquidez nesses mercados. 

No geral, a discussão anterior implica que a liquidez pode exibir co-

movimento entre as classes de ativos e também pode ser conduzido por influências 

comuns, tais como choques monetários.  

 

2.3.1 – Letra Financeira do Tesouro (LFT) 

 

Para Lopes (2006), a criação de um papel indexado à taxa overnight do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), cuja duração é de um dia, foi 

uma solução para o ambiente de inflação persistente anterior ao Plano Real. Com as 

Letras do Banco Central (LBCs), depois Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), o 

governo brasileiro evitou o fracasso de tentar leiloar títulos prefixados em momentos 

de crise e instabilidade, como por exemplo, antes da moratória Russa de 1998. O 

sistema financeiro brasileiro sobreviveu razoavelmente bem à inflação crônica, a 

frustrados planos de estabilização e à instabilidade externa porque estava, em 

grande parte, respaldado na dívida em overnight do governo. 

O sistema financeiro tem capacidade para simplesmente rejeitar uma oferta 

indesejada de títulos públicos. As instituições zeram suas operações 

compromissadas com o Banco Central, o que, em última análise, equivale à compra 

de LFTs. Assim, o alongamento da dívida pública é possível somente se houver 

demanda por dívida pública alongada. 

O que parece atípico no caso brasileiro é a própria existência das LFTs, que 

permitiram ao governo brasileiro aumentar o prazo médio de sua dívida (uma forte 

demanda de investidores estrangeiros) sem pagar o alto custo de aumentar a sua 

duração, que continuou sendo de um dia para toda a parte constituída por elas.  
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Toledo (2002) infere que o risco de calote tem que refletir em qualquer 

espécie de título, mas só poderá ser isolado em um título em reais, que não precise 

refletir a expectativa dos juros futuros. Esse título, a LFT, possui rendimento diário 

igual ao seu custo (médio) de oportunidade, ou de “carregamento”, que é a taxa 

Selic-referencial, dada pela taxa média de operações compromissadas no mercado 

de títulos públicos federais. Dessa forma, a LFT pode apresentar grandes variações 

de volume negociado, sem impactar de forma proporcional os preços. 

 

2.4 – Aspectos monetários 

 

Uma literatura diferente relaciona condições monetárias com liquidez e 

retorno das ações. Estudos empíricos Fujimoto (2004) e Chordia, Sarkas e 

Subrahmanyam (2005) sugerem que aperto (relaxamento) da política monetária é 

associado com menor (maior) liquidez. Além disso, diversos estudos divulgam uma 

associação entre condição monetária e retorno de mercado (Jensen; Mercer, e 

Johnson, 1996; Patelis, 1997; Thorbecke, 1997; Perez-Quiros; Timmermann, 2000). 

Fleming e Remolona (1999) analisam que a chegada de informação pública 

no mercado de Tesouro dos EUA desencadeia um processo de ajustamento em 

duas fases para os preços, volume de negociação e o spread de compra e venda. 

Em um breve primeiro estágio, ocorre uma mudança de preço acentuada e quase 

instantânea com uma redução no volume de negociação, demonstrando que as 

reações de preços à informação pública não exigem negociação, e os spreads 

aumentam consideravelmente com o anúncio. Em uma segunda fase prolongada, 

surtos de volume de negociação, a volatilidade dos preços persiste, e os spreads 

permanecem moderadamente largos, com os investidores posições residuais. 

Balduzzi, Elton, e Green (2001) utilizam dados intra-diários do mercado de 

títulos governamentais extra grupo para investigar os efeitos dos anúncios 

macroeconômicos programados sobre os preços, o volume de negociação e spreads 

de compra e venda, concluindo que alguns anúncios têm um impacto significativo 

sobre o preço de títulos públicos que varia de acordo com a maturidade. 

Fleming e Remolona (1997) e Fair (2002) documentaram que os choques 

monetários estão associados com grandes mudanças em preços de títulos públicos 

e ações. Esses trabalhos indicam que fatores monetários podem afetar os retornos e 

volatilidade, além da liquidez. 
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3 METODOLOGIA 
 

Em uma análise temporal de séries que envolve mais de uma variável 

endógena e que possui inter-relações utiliza-se modelos auto-regressivos 

multivariados, que é denominado VAR - vetores auto-regressivos, para a 

modelagem e previsão de tais variáveis. 

Os vetores auto-regressivos relacionam-se com modelos de equações 

simultâneas, pois as variáveis são determinadas conjuntamente e consideradas 

endógenas. Dessa forma é possível a análise das relações existentes entre as 

séries e as relações dinâmicas que ocorrem entre elas, aumentando a qualidade do 

modelo e das previsões. Este modelo também é bastante discutido pelos autores 

Box & Jenkins (1970), Lütkepohl (1991), Charemza & Deadman (1997), Reinsel 

(1993), Maddala (1992), e Hamilton (1994), que apontam o caso multivariado como 

uma generalização do univariado. O vetor auto-regressivo é um sistema de 

equações lineares dinâmicas, na qual cada variável endógena é uma combinação 

linear de suas defasagens e também das defasagens das outras variáveis 

endógenas. 

A apreciação empírica parte da investigação da ordem de integração e co-

integração das séries de estudo. Primeiramente identifica-se a ordem de integração 

das variáveis por meio do teste proposto - Phillips e Perron (1988), e estima-se o 

modelo de vetores auto-regressivos com as defasagens adequadas para o modelo 

dinâmico com base em critérios de seleção. 

Com relação aos aspectos teóricos do modelo VAR, é possível citar os 

conceitos de raiz unitária, critérios de escolha de modelos, decomposição da 

variância do erro e função de impulso resposta que serão apresentados de forma 

concisa. 

O conceito de estacionaridade é de bastante relevância, pois sua percepção 

admite que possam ser feitas inferências estatísticas sobre os parâmetros 

estimados, com base na realização do processo estocástico (BUENO, 2008). 

Trabalhos empíricos que utilizam séries temporais partem do pressuposto que as 

séries analisadas são estacionárias. Não acatar este pressuposto pode levar os 

resultados a regressões espúrias.  

Um processo aleatório é considerado estacionário se sua variância e média 

forem constantes ao longo do tempo, e se a covariância entre os dois períodos de 
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tempo depender somente da defasagem entre eles e não do período de tempo em 

que a covariância é calculada. Portanto: 

 

	E�Y�� = μ (Média Constante)  

	Var�Y�� = σ (Variância Constante)	
	COV�Y�, Y���� = COV�Y�, Y�-�� (Covariância não depende de t) 

 

Contudo a maioria das séries temporais econômicas apresenta o problema 

de não estacionariedade, pois tem uma raiz unitária que pode ser verificada 

utilizando-se o método proposto de Phillips e Perron (1988). O método de PP estima 

a equação 	Y� = ρY�-1 + μ� , como o método padrão Dickey e Fuller (1979 e 1981), 

mas modifica a estatística t, para que a correlação serial não afete a distribuição da 

estatística do teste. Assim, o teste admite que seja consistente mesmo que haja 

variáveis dependentes defasadas e correlação serial nos erros. Mais detalhe foge do 

escopo deste estudo e dessa forma não serão apresentados. 

Diferentemente do molde de equações simultâneas que assume que todas 

as variáveis são endógenas, a metodologia de vetores auto-regressivos usa 

somente regularidades e padrões passados de séries históricas como base de 

previsão. 

Algebricamente é possível estruturar a apresentação de um modelo de 

vetores auto-regressivos para as variáveis, 	X� e 	Y�, aqui supostas, que sejam 

variáveis econômicas quaisquer e que se faz necessária sua previsão. As equações 

descritas abaixo formam o modelo de vetores auto-regressivos para essas variáveis:  

 

(1) 

�� = �� + ������ +⋯+ ������ + ∅�!��� + ∅!�� +⋯+ ∅�!��� + "� 
(2) 

!� = #� + #����� +⋯+ #����� +	$�!��� + $!�� +⋯+ $�!��� + %� 
 

Nesse modelo, o valor corrente de uma variável 	Yt  é explicado por valores 

defasados dela mesma e por valores defasados da variável 	X , mais um termo 

estocástico 	ε�  e supõe-se que a perturbação aleatória 	ε� tenha média zero, 

variância constante σ e que 	ε� seja serialmente não-correlacionada. Seguindo esta 
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mesma lógica, o valor de 	X� é explicado por seus próprios valores defasados e pelos 

valores defasados de 	Y� e com perturbação aleatória μ�. 
Pode-se representar um modelo de vetores auto-regressivos de ordem p por 

um vetor com n variáveis endógenas, 	X�, que estão ligadas entre si por uma matriz 

A, dessa forma tem-se destacado abaixo que: 

(3) 

(!� = )* ++),!��,
�
,-�

+ "� 
 

Onde: 

i. 	A é uma matriz �n × n� que define restrições contemporâneas entre as variáveis 

que constituem o vetor X� 
ii. X�é um vetor	�n × 1� de variáveis econômicas de interesse no instante t; B2é um 

vetor de constantes 	�n × 1�; 
iii. B3é uma matriz �n × n� de coeficientes, com 	i = 0,....,p; 

iv. ε�, um vetor 	�n × 1� de ruídos aleatórios não correlacionados entre si 

contemporânea ou temporalmente, isto é, 	ε� ~ i.i.d.�0; I8�. 
 

Esses modelos são utilizados com frequência na literatura nacional e 

internacional para responder problemas de relações dinâmicas e endógenas entre 

as variáveis. No pós-guerra, para a economia americana, as relações causais entre 

as interações dos retornos dos ativos e da inflação foram avaliadas por Lee (1992), 

que constatou forte causalidade entre as ações e a atividade real e numa 

intensidade menor para a taxa de juros. 

Bjornland e Leitemo (2005), visando compreender como os preços das 

ações reagem aos choques de política monetária, analisaram o nível de 

interdependência entre esse tipo de política e o S&P 500 utilizando a metodologia de 

vetores auto-regressivos e identificaram um elevado nível de interdependência entre 

a taxa de juros e o retorno dos ativos no mercado acionário no período de 1983 a 

2002. Uma análise parecida é feita por Grôppo (2004) para a economia brasileira 

pós-plano real, isto é, de janeiro de 1995 até dezembro de 2003 e relações 

atualizadas são encontradas entre taxa de câmbio real e a taxa de juros de curto 

prazo com o Ibovespa. Contudo, quando Pimenta e Higuchi (2008) testam a relação 
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de algumas variáveis macroeconômicas com o mesmo índice, apenas a taxa de 

câmbio se mostrou significativa. 

Como o VAR (vetores auto-regressivos) não necessita de nenhuma 

informação econômica, alguns pesquisadores fazem críticas a este modelo, pois 

cabe ao investigador identificar e incluir as variáveis apropriadas em sua estimação 

(ENDERS, 2010). Geralmente os modelos de vetores auto-regressivos possuem 

vários parâmetros e pode ser difícil interpretá-los devido à complexa interação e o 

feedback entre as variáveis no modelo. Consequentemente, as propriedades 

dinâmicas dos vetores auto-regressivos são frequentemente sintetizadas usando 

vários tipos de análise estrutural, sendo os principais tipos: testes de causalidade de 

Granger, análise de decomposição e funções de impulso resposta de variância dos 

resíduos (ZIVOT e WANG, 2006).  

 

• Ordem de Defasagem  

 

Em geral, para se determinar o defasamento a ser empregado, utilizam-se 

as variáveis de forma mais razoável. Versões multivariadas dos critérios de 

informação dos modelos univariados são utilizadas, tais como: AIC - critério de 

informação de Akaike; BIC - critério de informação Schwarz; HQ - critério de 

informação de Hannan-Quinn e FPE - erro de predição final.  

 

• Teste de Raiz Unitária 

 

O teste de raiz unitária reconhece a estacionariedade de uma determinada 

serie temporal. As consequências da não estacionariedade, em séries de tempo, 

podem conduzir ao problema que se convencionou chamar de regressão espúria, 

com um alto valor do coeficiente de determinação, testes estatísticos significantes, 

porém sem relação significativa entre as séries.  

Enders (2010) detecta que a estacionariedade de uma série temporal pode 

ser visualmente averiguada pelo seu correlograma e formalmente testada via testes 

de raiz unitária. A percepção das propriedades de integração das séries pode ser 

obtida aplicando-se os seguintes testes: Dickey-Fuller (DF), Dickey-Fuller 

aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) e Kwiatkowski, Phillips, Shimidt e Shin 

(KPSS). 
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• Análise das Decomposições das Variâncias  

 

Uma forma de mostrar que a porcentagem da variância do erro de previsão 

decorre de cada variável endógena é o processo de decomposição da variância ao 

longo do horizonte de previsão (BUENO, 2008). Ou seja, é a identificação da 

responsabilidade de cada uma das variáveis na explicação da variância de todas as 

variáveis do sistema, após um choque, servindo como “classificação” da importância 

relativa de cada variável na determinação dela mesma e das demais (VARTANIAN, 

2010). 

 

• Causalidade de Granger  

 

Para Moretin (2006), uma das maiores dificuldades nos estudos empíricos é 

a determinação e clareza nos efeitos causais entre variáveis. Mais especificamente, 

em séries temporais, procura-se observar se o efeito causal é realmente temporal. 

Nesta concepção, de previsibilidade, define-se “causalidade” como sendo o presente 

de uma variável previsto, com mais eficiência, empregando-se valores passados de 

outra variável.  

A questão do teste desenvolvido por Granger é: o quanto o escalar “A” pode 

ajudar a prever o escalar “B” e, se isso não ocorrer, se é possível assumir que “A” 

não causa “B” (HAMILTON, 1994).  

 

• Impulso a Função Resposta  

 

Não é possível identificar todos os parâmetros da forma estrutural, a menos 

que sejam incorporadas restrições adicionais no modelo VAR, assim a solução pode 

impor alguns coeficientes iguais a zero, definidos por um sistema recursivo de 

argumentos econômicos.  

Para Vartanian (2010), a função de resposta ao impulso é uma técnica, que 

possibilita avaliar os efeitos de um choque em uma série temporal sobre outra série. 

Ou seja, os resultados apontados na função de resposta ao impulso permitem 

ponderar de maneira adequada os resultados de choques em qualquer uma das 
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variáveis do sistema. Em síntese, simula o horizonte temporal dos efeitos dos 

choques das demais variáveis sobre uma determinada variável (ENDERS, 2010). 

 

• Surpresa Econômica 

No presente trabalho, visou-se definir o que seria considerado como 

surpresa econômica a partir de informações públicas e de fácil acesso a maioria do 

mercado. Tendo a ideia que o processo de checagem do esperado versus o real não 

deveria ser mais complexo que o VAR, modelo regressivo adotado, a ponto de 

necessitar de inúmeras equações e referências de estudos anteriores, optou-se por 

comparar as diversas atas do COPOM com a expectativa do “TOP 5 – curto prazo” 

(os cinco agentes econômicos que mais acertam a decisão de curto prazo do Banco 

Central) contida no boletim Focus imediatamente anterior à reunião de política 

monetária. 

A opção por validar a taxa de juros SELIC como parâmetro deve-se ao fato 

do Brasil seguir o regime de metas de inflação, no qual a expectativa de juros futuro 

baliza a decisão econômica dos agentes. 

Dessa forma, arbitrariamente, fica definido como surpresa econômica 

qualquer diferença, em módulo, igual ou superior a 25bps (basis points) entre a taxa 

efetiva definida e a expectativa no boletim Focus imediatamente anterior à reunião 

do COPOM. Quando o Focus não trouxer, por qualquer motivo, a estimativa do 

mercado para a taxa de juros de curto prazo de determinada semana considerar-se-

á o último boletim cuja estimativa do mercado foi divulgada. 

 

Objetivando explorar as possibilidades combinatórias entre as variáveis 

levantadas e analisar se, em alguma equação, o modelo apresenta resultados 

consistentes, adotou-se a mesma ordenação entre os mercados, mas com variáveis 

representativas diferentes. Segue tabela que descreve cada modelo: 
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Tabela 1 – Resumo de equações utilizadas no modelo VAR 
Nº Equação Variáveis da equação (ordenado conforme EVIEWS) 

1 ret_ibov - ret_di5 - dlvol_ibov - dlvol_di5 - dlvolm_ibov - dlvolm_pre_c 
2 ret_ibov - ret_di5 - dlvol_ibov - dlvol_di5 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
3 ret_ibov - ret_idkp5 - dlvol_ibov - dlvol_idkp5 - dlvolm_ibov - dlvolm_pre_c 
4 ret_ibov - ret_idki10 - dlvol_ibov - dlvol_idki10 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
5 ret_ibov - ret_idki5 - dlvol_ibov - dlvol_idki5 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
6 ret_ibov - ret_idktodos - dlvol_ibov - dlvol_idktodos - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
7 ret_di5 - ret_ibx - dlvol_di5 - dlvol_ibx - dlvolm_ibov - dlvolm_pre_c 
8 ret_di5 - ret_ibx - dlvol_di5 - dlvol_ibx - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
9 ret_ibx - ret_idkp5 - dlvol_ibx - dlvol_idkp5 - dlvolm_ibov - dlvolm_pre_c 

10 ret_ibx - ret_idki10 - dlvol_ibx - dlvol_idki10 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
11 ret_ibx - ret_idki5 - dlvol_ibx - dlvol_idki5 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
12 ret_ibx - ret_idktodos - dlvol_ibx - dlvol_idktodos - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
13 ret_di5 - ret_sml11 - dlvol_di5 - dlvol_sml11 - dlvolm_ibov - dlvolm_pre_c 
14 ret_di5 - ret_sml11 - dlvol_di5 - dlvol_sml11 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
15 ret_sml11 - ret_idkp5 - dlvol_sml11 - dlvol_idkp5 - dlvolm_ibov - dlvolm_pre_c 
16 ret_sml11 - ret_idki10 - dlvol_sml11 - dlvol_idki10 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
17 ret_sml11 - ret_idki5 - dlvol_sml11 - dlvol_idki5 - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 
18 ret_sml11 - ret_idktodos - dlvol_sml11 - dlvol_idktodos - dlvolm_ibov - dlvolm_infl_c 

Dados elaborados pelo autor. 
 Legenda: 

ret_ibov - retorno do índice Ibovespa 
ret_di5 - retorno do DI sintético de cinco anos (sem decaimento) 
ret_ibx - retorno do índice IBRX 
ret_smll11 - retorno do índice SMLL11 
ret_idki10 - retorno do IDKA (inflação) de dez anos 
ret_idki5 - retorno do IDKA (inflação) de cinco anos 
ret_idkp5 - retorno do IDKA (pré) de cinco anos 
ret_idktodos - retorno do IDKA composto (1/3 ret_idki5 + 1/3 ret_idki10 + 1/3 ret_idkp5) 
dlvol_ibov - volatilidade do índice Ibovespa 
dlvol_di5 - volatilidade do DI sintético de cinco anos (sem decaimento) 
dlvol_ibx - volatilidade do índice IBRX 
dlvol_sml11 - volatilidade do índice SMLL11 
dlvol_idki10 - volatilidade do IDKA (inflação) de dez anos 
dlvol_idki5 - volatilidade do IDKA (inflação) de cinco anos 
dlvol_idkp5 - volatilidade do IDKA (pré) de cinco anos 
dlvol_idktodos - volatilidade do IDKA composto (1/3 dlvol_idki5 + 1/3 dlvol_idki10 + 1/3 
dlvol_idkp5) 
dlvolm_ibov - volume negociado do índice Ibovespa 
dlvolm_pre_c - volume negociado de títulos públicos prefixados 
dlvolm_infl_c - volume negociado de títulos públicos indexados à inflação 
 

 

Visando expor melhor essas possibilidades combinatórias. Segue tabela 

ilustrativa de cada modelo. As colunas representam as equações e as linhas 

representam o escopo de variáveis utilizadas nos presente trabalho. Caso 

determinada equação utilize a variável em seu modelo, a mesma apresentará um “X” 

no ponto de congruência da matriz. 
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Tabela 1A – Resumo (matriz) de equações utilizadas no modelo VAR 

 
 Dados elaborados pelo autor. 
 Legenda: 

ret_ibov - retorno do índice Ibovespa 
ret_di5 - retorno do DI sintético de cinco anos (sem decaimento) 
ret_ibx - retorno do índice IBRX 
ret_smll11 - retorno do índice SMLL11 
ret_idki10 - retorno do IDKA (inflação) de dez anos 
ret_idki5 - retorno do IDKA (inflação) de cinco anos 
ret_idkp5 - retorno do IDKA (pré) de cinco anos 
ret_idktodos - retorno do IDKA composto (1/3 ret_idki5 + 1/3 ret_idki10 + 1/3 ret_idkp5) 
dlvol_ibov - volatilidade do índice Ibovespa 
dlvol_di5 - volatilidade do DI sintético de cinco anos (sem decaimento) 
dlvol_ibx - volatilidade do índice IBRX 
dlvol_sml11 - volatilidade do índice SMLL11 
dlvol_idki10 - volatilidade do IDKA (inflação) de dez anos 
dlvol_idki5 - volatilidade do IDKA (inflação) de cinco anos 
dlvol_idkp5 - volatilidade do IDKA (pré) de cinco anos 
dlvol_idktodos - volatilidade do IDKA composto (1/3 dlvol_idki5 + 1/3 dlvol_idki10 + 1/3 
dlvol_idkp5) 
dlvolm_ibov - volume negociado do índice Ibovespa 
dlvolm_pre_c - volume negociado de títulos públicos prefixados 
dlvolm_infl_c - volume negociado de títulos públicos indexados à inflação 

 

Logo, a ordenação é: 

1° - variável de retorno no mercado de ações 

2° - variável de retorno no mercado de títulos públicos 
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3° - variável de volatilidade no mercado de ações 

4° - variável de volatilidade no mercado de títulos públicos 

5° - variável de volume negociado no mercado de ações 

6° - variável de volume negociado no mercado de títulos públicos 

 

A escolha visa manter a sequência do tipo de variável (retorno, volatilidade, 

ou volume negociado) priorizando aquelas que seriam mais independentes das 

demais, mas sempre colocando o mercado de ações à frente do mercado de títulos 

públicos, pois, a priori, espera-se que os títulos públicos possuam maior grau de 

explicações sobre as ações do que o inverso. 

As equações de 1 a 6 dizem respeito ao índice IBOVESPA, de 7 a 12 trazem 

como representante do mercado de ações o IBRX e de 13 a 18 o modelo tem o 

SMLL11. Cada um desses grupos de seis equações testa diferentes variáveis do 

mercado de títulos públicos: 

 

� DI5, contrato sintético futuro do DI com duração constante de cinco anos; 

� IDKP, índice prefixado construído pela ANBIMA (baseado na negociação de 

títulos públicos) com duração constante de cinco anos; 

� IDKI5 e IDKI10, índice indexado ao IPCA construído pela ANBIMA (baseado 

na negociação de títulos públicos) com duração constante de cinco e dez 

anos respectivamente; 

� IDKtodos, índice composto por 33,33% de cada IDK (P, I5 e I10) reponderado 

diariamente, de forma a manter a carteira de abertura original. 

 

Concluindo a análise combinatória, o volume negociado considerado para o 

mercado de ações é o volume total negociado na BM&FBOVESPA, enquanto que, 

no mercado de títulos públicos, utilizou-se como proxy o total negociado de títulos 

prefixado (LTN e NTN-F), ou o total negociado de títulos indexados à inflação (NTN-

B e NTN-C). A priori, não será utilizado a LFT devido ao sua característica menos 

elástica, conforme apresentado na revisão bibliográfica. Contudo, avaliações 

pertinentes sobre sua utilização nos modelos serão expostas no capítulo de 

resultados. 

Uma vez rodado no Eviews7 o VAR (vetores auto-regressivos) para cada 

uma desses modelos e analisado as saídas/relatórios que o software fornece, 
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considera-se como equação eleita ao choque de surpresa econômica aquela que 

apresentar maior ou, ao menos, alguma inter-relação não esperada, porém 

interessante, entre as variáveis na análise da decomposição da variância e 

confirmada no sentido de causalidade de Granger. Esse choque entra no modelo via 

dummy conforme critérios definidos acima.  
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4 DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 
 

Chordia, Sarkar e Subrahmanyam (2005) realizam um estudo empírico no 

mercado americano que relaciona os mercados de títulos públicos e ações, 

estimando, através de um modelo auto-regressivo, suas interações e como 

respondem a alterações no âmbito econômico. Baseado neste estudo, buscou-se 

medidas adequadas à realidade brasileira com poder informativo do retorno, 

volatilidade e liquidez do mercado de ações, do mercado de títulos públicos. Além de 

alguma informação sobre política monetária que permitisse a inferência sobre a 

ocorrência de surpresa econômica. 

 

4.1 – Mercado de ações 

 

Para as ações, os dados levantados dizem respeito aos índices Ibovespa, 

IBRX e SMLL11. Conforme definição abaixo de cada um, estes três índices visam 

captar diferentes nichos de liquidez no mercado de ações; sendo o Ibovespa o 

índice mais líquido e o SMLL11 o menos líquido. O IBRX seria algo intermediário, 

servindo de referência para a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais) construir um benchmark Small Cap para a 

indústria de fundos antes que a BM&FBOVESPA divulga-se a metodologia e o 

número índice do SMLL11 em 01/09/2008. 

O Índice Bovespa é um dos principais indicadores do desempenho médio 

das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua importância ocorre do fato dele 

retratar o comportamento dos papéis negociados na BM&FBOVESPA e também de 

sua tradição, pois é um índice que manteve a integridade de sua série histórica não 

sofrendo alterações metodológicas desde sua criação. 

A intenção básica do Ibovespa é a de servir como indicador médio do 

comportamento do mercado. Por isso, sua composição visa aproximar-se o mais 

possível da real configuração das transações à vista (lote-padrão) na 

BM&FBOVESPA. 

É o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações 

constituída em 02/01/1968 (valor-base: 100 pontos) que se supõe não ter sido 

realizado nenhuma aplicação, ou resgate, desde então, considerando-se somente os 

ajustes efetuados em consequência da distribuição de proventos pelas empresas 
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emissoras (tais como reinversão de dividendos auferidos e do valor apurado com a 

venda de direitos de subscrição, e manutenção em carteira das ações recebidas em 

bonificação). Desse modo, o índice reflete não somente as variações dos preços das 

ações, mas também o impacto da distribuição dos proventos, sendo considerado um 

indicador que mede o retorno total de suas ações componentes. 

As ações da carteira teórica do Índice Bovespa respondem por mais de 80% 

do número de negócios e do volume financeiro processados no mercado à vista 

(lote-padrão) da BM&FBOVESPA. E sua formação é integrada pelas ações que 

cumulativamente atenderam aos seguintes critérios, tendo como horizonte os doze 

meses anteriores: 

• estar incluída em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade 

somados representem 80% do valor acumulado de todos os índices individuais; 

• apresentar, em termos de volume, participação superior a 0,1% do total; 

• ser negociada em mais de 80% do total de pregões do período.   

Para conservar a representatividade do Ibovespa ao longo do tempo, sua 

carteira é reavaliada quadrimestralmente, utilizando-se os procedimentos e critérios 

inerentes a sua metodologia. Uma vez definida, vigora para os períodos de janeiro a 

abril, maio a agosto e setembro a dezembro. 

O Índice Brasil (IBRX) é um índice de preços que afere o retorno por 100 

ações selecionadas entre as mais transacionadas na BM&FBOVESPA, em termos 

de número de negócios e volume financeiro ponderadas pelo seu respectivo número 

de ações disponíveis à negociação no mercado. 

O índice IBRX é composto por 100 papéis elegidos em uma relação de 

ações dispostas em ordem decrescente por liquidez, de acordo com seu índice de 

negociabilidade (apurado nos últimos doze meses), e que cumulativamente foram 

negociadas em pelo menos 70% dos pregões advindos nos doze meses anteriores. 

Desenvolvido pela BM&FBOVESPA, o Índice BM&FBOVESPA Small Cap 

(SMLL11) tem por objetivo apurar o desempenho das empresas listadas na Bolsa de 

modo segmentado, sendo este responsável por medir o retorno de uma carteira 

composta por empresas de menor capitalização. As ações integrantes serão 

escolhidas por sua liquidez, e serão ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado 

das ações disponíveis à negociação. 

São elegíveis para compor o índice Mid Large Cap, as empresas que, em 

conjunto, representarem 85% do valor de mercado total da Bolsa. As demais, que 
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não estiverem inseridas neste universo são elegíveis para participarem do índice 

SMLL11. Não estão incluídas, nesse universo, empresas emissoras de BDRs 

(Brazilian depositary receipts) e empresas em recuperação judicial ou falência. 

Uma mesma companhia pode ter mais de uma ação participando da carteira, 

desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão. 

Empresas com menos de doze meses e listadas serão elegíveis se tiverem 

mais de seis meses de negociação, e se apresentarem 95% de presença em pregão 

nos últimos seis meses do período de análise. 

 

4.2 – Títulos Públicos 

 

O índice de duração constante ANBIMA (IDkA) é um conjunto de índices que 

medem o desempenho de carteiras sintéticas de títulos públicos federais com prazo 

de vencimento constante. 

Os benchmarks são calculados a partir de vértices escolhidos da Estrutura a 

Termo da Taxa de Juros - ETTJ prefixada e da indexada ao IPCA - índice nacional 

de preços ao consumidor amplo, disponibilizadas pela ANBIMA, construídas com 

base nas taxas indicativas de títulos públicos de mercado secundário. 

Os índices criados apresentam duração de três meses (63 dias úteis); um 

ano (252 dias úteis); dois (504 dias úteis); três (756 dias úteis); e cinco anos (1.260 

dias úteis) para o segmento prefixado; e de dois (504 dias úteis); três (756 dias 

úteis); cinco (1.260 dias úteis); dez (2.520 dias úteis); vinte (5.040 dias úteis); e trinta 

anos (7.560 dias úteis) para aqueles indexados ao IPCA. 

Os índices foram construídos retroativamente e constituídos em 30/12/2005 

com valor base igual a 1.000,00. 

Os índices de duração constante são criados a partir de uma aplicação 

teórica inicial de 1.000 unidades monetárias no tempo (t), no ativo sintético (vértice n 

da ETTJ), que é vendido no dia útil imediatamente posterior (t+1), pela taxa da ETTJ 

de n-1, gerando um novo montante financeiro a ser reinvestido pela taxa do vértice n 

nesta mesma data. Esta rotina é realizada diariamente, de maneira a medir a 

rentabilidade da carteira sintética, impactada pelos movimentos das curvas de juros. 

Para os indicadores construídos a partir das taxas zero-cupom indexadas ao 

IPCA, é agregado aos seus resultados a variação diária do fator de acumulação do 

IPCA divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e das 
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projeções de IPCA do Comitê de acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA. 

Esse procedimento é comparável à atualização nominal dos títulos públicos 

atrelados ao referido índice de preços (NTN-B). 
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Onde: 

n = Vértice ou prazo da ETTJ, expresso em dias úteis; 

TaxaIPCAETTJ�8	= Taxa, expressa em % ao ano, do vértice ou prazo 

n da ETTJ indexada ao IPCA calculada pela ANBIMA na data t; 

I�cdef= Valor do número-índice do IDkA na data t; 

VNA�hih-j� = Valor nominal atualizado das NTN-B com data-base igual a 

15/7/2000 na data t. 

 

Existem outros índices na ANBIMA, como a família de bencmarks IMAs ou 

IRF-M, indexados a IPCA, IGP-M, SELIC e prefixados, que possuem decaimento, 

mas o escopo deste trabalho limita-se a analisar a relação do mercado de ações 

com um mercado de títulos públicos sem o efeito de variação na duração, quando 

este é utilizado como proxy na equação do VAR. A opção pelo IDkA visa uma 

análise limpa do efeito de decaimento dos títulos públicos. 

 

4.3 – DI5: Contrato de Futuro de DI (duração cinco anos) 

 

Segundo Fleming e Remolona (1999), entre abril e agosto de 1994, a média 

diária negociada no mercado aberto de Treasury foi de US$ 125 bilhões. Conforme a 

tabela 1, percebe-se que o volume negociado e emitido de títulos públicos no 

mercado americano supera muito o mercado de títulos públicos brasileiros (MTPB). 
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 Tabela 2 - Posição de Títulos Públicos em aberto (US$ Bi) em 31/12/2012 

 
    Fonte: Banco Central. 

 

O mercado futuro de DI apresenta número de posições abertas 

consideravelmente superior ao MTPB, conforme tabela 2. Tendo em vista que o 

Brasil não possui um ativo expressivo em termos de liquidez e negociabilidade como 

a Treasury de 10 anos, utilizado por Chordia, Sarkar e Subrahmanyam (2005), que 

transmita claramente a percepção do mercado de juros e suas expectativas, optou-

se por construir uma série a partir das taxas de juros dos contratos de futuro de DI. 

 

Tabela 3 - Posição de contratos futuros de DI em aberto (R$ Bi) em 31/12/2012 

 

Fonte: Banco Central. 
 

As operações com Depósitos Interfinanceiros integram o universo que é a 

base de cálculo da taxa média de DI da Cetip (Central de Custódia e Liquidação 

Financeira de Títulos). Nesse universo, as operações entre bancos grandes ou 

pequenos, públicos ou privados, estrangeiros ou nacionais formam uma taxa 

referencial (CDI) muito utilizada no sistema financeiro nacional para várias 

operações bancárias. Essa taxa é apurada por meio de metodologia estatística 

definida e divulgada diariamente pela Cetip, como uma taxa de juro ao ano, com 

base em 252 dias úteis, representando o custo básico de captação bancária para 

aquele dia específico. De maneira resumida, pode-se dizer que o Depósito 

Interfinanceiro representa uma operação de empréstimo entre bancos e que a taxa 

média DI da Cetip representa a taxa referencial básica do custo das operações 

interbancárias. 

A BM&FBOVESPA, com o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos de 

proteção de risco, lançou, em junho de 1991, o Contrato Futuro de Taxa Média de 

Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (contrato futuro de DI). Ao atender à demanda 

por hedge de entidades comerciais e bancárias e da indústria de fundos de 
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investimento, esse instrumento tornou-se rapidamente um dos mais negociados no 

mercado de derivativos no Brasil. 

O contrato futuro de DI baseia-se nas taxas médias apuradas pela Cetip, 

que refletem o custo médio praticado nas operações de troca de disponibilidade de 

recursos entre instituições financeiras para curtíssimo prazo e demonstra a 

expectativa do mercado para a taxa de juro efetiva acumulada entre a data de hoje e 

o vencimento do contrato. 

Como o contrato é cotado em taxa de juros efetiva, para a determinação de 

seu valor financeiro, transforma-se a taxa efetiva em PU e, depois, multiplica-se o 

resultado pelo valor em reais estabelecido pela BM&FBOVESPA. Cada ponto de PU 

corresponde a R$1,00. Como o valor final de liquidação é de 100.000 pontos, o 

tamanho do contrato corresponde a R$100.000,00. 

(5) 

Jk = 100.000
l1 + m100n

NP 

 

onde: 

PU = Preço Unitário; 

i = taxa de juros negociada, que corresponde à taxa esperada até o vencimento do 

contrato; 

n = número de dias úteis, compreendido entre a data de negociação, inclusive, e a 

data de vencimento do contrato, exclusive; 

 

No índice utilizado neste trabalho apura-se diariamente o PU de um DI com 

1260 saques (ou dias úteis) para o vencimento. Assim, não há o decaimento da 

duração o que prejudicaria análise temporal, seja por juntar conexão de séries 

quando determinado contrato expira, ou por não permanecer com a duração mais 

negociada historicamente (contratos com duração entre cinco e sete anos). 

Como os índices utilizados DI5 e IDKAs (IDKI5, IDKI10, IDKP5 e 

IDKTODOS) são sintéticos e não são negociados efetivamente no mercado, não é 

possível obter a negociabilidade dos mesmos. Dessa forma, visando obter uma 

variável para o modelo que fornecesse o real volume negociado de títulos públicos, 

apurou-se junto ao Banco Central o informe diário extra grupo de transações de 
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cada papel (prefixados: LTN, NTNF e indexados à inflação: NTNC e NTNB). Os 

dados de VOLM_PRE_c representam a somatória do volume financeiro para todos 

os vencimentos de títulos públicos prefixados negociados no dia. Os dados de 

VOLM_INFL_c representam a somatória do volume financeiro para todos os 

vencimentos de títulos públicos indexados à inflação negociados no dia.  

O “_c” no final do nome das variáveis representa a consolidação feita para 

títulos públicos nos dias úteis em que não há pregão na BM&FBOVESPA, mas há 

negociação na SELIC. De fato, nesses dias, o volume transacionado diminui 

bastante, pois geralmente não são noticiadas informações econômicas relevantes e 

as operações visam manter o enquadramento à regulação vigente (fundos de 

investimento) e/ou acerto de caixa etc. Assim, este financeiro é somado ao próximo 

dia útil. 

Vale ressaltar que em cinco datas da amostra, não ocorreu, segundo o BC, 

negócio nos títulos pré (LTN e NTNF) de qualquer vencimento, ou não foi 

transacionado títulos indexados à inflação (NTNB e NTNC) de qualquer vencimento. 

Como isso parece bastante improvável, optou-se por excluir essas datas do estudo. 

Através do software Economática levantou-se, desde janeiro de 2003, ou o 

início da série, o histórico dos índices (IBOVESPA, IBRX e SMLL11) e o volume 

negociado diariamente de ações na BM&FBOVESPA. 

A seguir, tabela com as variáveis utilizadas no modelo e a data do início de 

cada série:  
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 Tabela 4 – Descritiva de variáveis          

 
Fonte: Banco Central e BM&FBOVESPA 
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Os dados sobre a taxa de juros SELIC foram coletados diretamente no site 

do Banco Central e os destaques, dentro do período amostral deste trabalho, foram 

resumidos na tabela que segue: 

 

 Tabela 5 – Identificação de Surpresas Econômicas 

 
  Fonte: Banco Central.

Período de Vigência
Taxa 

SELIC
Meta SELIC

Estimativa 

FOCUS
Diferença SURPRESA Votação

 152ª 21/07/2010 22/07/2010 - 01/09/2010 10,66 10,75 11,00 -0,25 SIM Unânime
 150ª 28/04/2010 29/04/2010 - 09/06/2010 9,4 9,50 9,25 0,25 SIM Unânime
 140ª 21/01/2009 22/01/2009 - 11/03/2009 12,66 12,75 13,00 -0,25 SIM 5 X 3
 136ª 23/07/2008 24/07/2008 - 10/09/2008 12,92 13,00 12,75 0,25 SIM Unânime
 134ª 16/04/2008 17/04/2008 - 04/06/2008 11,63 11,75 11,50 0,25 SIM Unânime
 124ª 24/01/2007 25/01/2007 - 07/03/2007 12,93 13,00 12,75 0,25 SIM 5 X 3
 121ª 30/08/2006 31/08/2006 - 18/10/2006 14,17 14,25 14,50 -0,25 SIM Unânime
 113ª 19/10/2005 20/10/2005 - 23/11/2005 18,98 19,00 19,25 -0,25 SIM Unânime
 104ª 19/01/2005 20/01/2005 - 16/02/2005 18,25 18,25 18,13 0,12 NÃO Unânime
 101ª 20/10/2004 21/10/2004 - 17/11/2004 16,71 16,75 16,50 0,25 SIM Unânime
 100ª 15/09/2004 16/09/2004 - 20/10/2004 16,23 16,25 16,00 0,25 SIM 5 X 3
 96ª 19/05/2004 20/05/2004 - 16/06/2004 15,79 16,00 15,75 0,25 SIM 6 X 3
 94ª 17/03/2004 18/03/2004 - 14/04/2004 16,09 16,25 16,30 -0,05 NÃO 6 X 3
 93ª 18/02/2004 19/02/2004 - 17/03/2004 16,28 16,50 16,33 0,17 NÃO Unânime
 92ª 21/01/2004 22/01/2004 - 18/02/2004 16,3 16,50 15,84 0,66 SIM 8 X 1
 91ª 17/12/2003 18/12/2003 - 21/01/2004 16,32 16,50 16,09 0,41 SIM Unânime
 90ª 19/11/2003 20/11/2003 - 17/12/2003 17,32 17,50 17,85 -0,35 SIM 7 X 2

Reunião
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5 RESULTADOS OBTIDOS 
 

Nesta seção são analisados os resultados do modelo detalhado na 

metodologia deste trabalho. Conforme já exposto, objetivou-se explorar as 

possibilidades combinatórias entre as variáveis levantadas e analisar se, em alguma 

equação, o modelo apresenta resultados consistentes. Adotou-se a mesma 

ordenação entre os mercados, mas com variáveis representativas diferentes. 

De uma maneira geral, submeteu-se as variáveis aos testes de raiz unitária 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) e Philips-Perron (PP), cuja hipótese nula pressupõe 

raiz unitária. Após realizar esse procedimento, somente as variáveis de retorno e 

volume de títulos públicos (prefixados e indexados) rejeitaram a hipótese nula, 

assim, as séries de volatilidade e volume negociado no mercado de ações foram 

diferenciadas uma vez. São apresentados abaixo os resultados do teste sem 

intercepto de ADF, pois os resultados com intercepto são próximos, e a estatística t 

para PP não contradiz a o teste de hipótese nula da ADF: 

 

 Tabela 6:Teste de Raiz Unitária 

  
*** Significativo ao nível de 1% 
**   Significativo ao nível de 5%. 
*     Não Significativo. 
Dados elaborados pelo autor. 

 
 

Para escolher o número de defasagens na estimação do modelo de vetores 

auto-regressivos foi considerado critérios estatísticos de seleção diferentes: com 
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base no critério de informação de Akaike, do critério de informação de Schwarz e do 

critério de Hannan-Quinn. Quando estes critérios indicaram comprimentos 

defasagem diferentes, escolheu-se o comprimento de menor defasagem por causa 

da parcimônia. Com isso, foram utilizadas duas defasagens para todas as séries, 

corroborando com a ideia de que, sendo variáveis financeiras, não tendem a possuir 

“memória”. 

Ao analisar a decomposição da variância, utilizou-se a variância do erro de 

previsão para um período de 8 dias. Primeiro foi decomposto a variância de cada 

uma das dezoito equações de acordo como suas séries para o mercado de ações, 

títulos públicos e proxy de liquidez (volume negociado). Em seguida apurou-se um 

leve aumento no decorrer dos períodos do poder explicativo dos demais indicadores 

(dada uma equação específica), e que o erro padrão sofria um pequeno aumento (já 

esperado). Além dos indicadores se mostrarem praticamente estáveis já no segundo 

período. Com isso, elaborou-se uma tabela com os valores estáveis explicativos de 

cada variável em cada equação, compilando assim, toda gama de resultados e 

permitindo a comparação, conforme segue: 
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Tabela 7 - Decomposição da Variância – Mercados de Ações 

 
Fonte: Banco Central e BM&FBOVESPA 
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Baseado na tabela de resultados da decomposição da variância, tem-se que, 

independente da série utilizada para o mercado de ações, o poder de explicação do 

próprio índice fica entre 98% e 99%, e ainda, que as demais variáveis pouco 

agregam na decomposição da variância do índice de mercado.  

Realizando outra análise geral com valores estáveis, agora para o efeito 

reverso, isto é, dada à mesma equação, verificar a decomposição da variância para 

a série que representa os títulos públicos, percebe-se que a série do mercado de 

ações explica entre 1% e 12% (dependendo da série de ações utilizada) a variância 

do mercado de títulos públicos. 

Nesta tabela, conforme pode ser verificado ao analisar as equações 1, 7 e 

13, cuja única variável diferente entre elas é a que foi utilizada no retorno do 

mercado de ações, percebe-se que a menor liquidez o índice (IBOVESPA => IBX-

100 => SMLL11), está relacionada com o menor poder explicativo do retorno no 

mercado de ações sobre as variações de retorno no mercado de títulos públicos. 

Algo parecido ocorre quando se pondera sobre as alterações dentro do 

mesmo grupo de variável do mercado de ações. Isto é, ao olhar separadamente 

cada um dos grupos de equações de ações (1 ao 6; 7 ao 12; 13 ao 18), verifica-se 

que a alteração da variável do mercado de títulos públicos, de DI5 para IDKAs, 

apresenta perda do poder explicativo das variações do retorno do mercado de 

ações. 

Dessa forma, em um mesmo grupo de equações para renda variável, o DI5 

torna-se preferível quando busca-se verificar inter-relações. Não há ganhos 

significativos em migrar para as séries de IDKAs, seja para o prefixado, ou indexado 

à inflação. Como as séries do IDKAs possuem um horizonte mais recente que as 

demais variáveis, buscou-se reduzir a amostra do DI5 para o mesmo período dos 

IDKAs e gerar o VAR (vetores auto-regressivos) de algumas equações (1, 8 e 14), 

com o objetivo de averiguar se os resultados se diferenciavam devido a amostra 

desigual. 
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Tabela 8 - Decomposição da Variância – Mercado de Títulos Públicos 

 
Fonte: Banco Central e BM&FBOVESPA 
 

Tabela 9 – Descritiva de variáveis – Ajuste 

 
Dados elaborados pelo autor. 
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Com base nesses resultados, gerou-se os gráficos da função de resposta ao 

impulso à variáveis do modelo. A meta desse tipo de função é mostrar como as 

variáveis endógenas do modelo de vetores auto-regressivos se comportam quando 

há um choque em uma variável endógena específica. 

 

Tabela 10 - Resumo dos gráficos de Impulso Resposta 
 

 
Dados elaborado pelo autor. 
O sinal (+) ou (-) representam a direção da resposta verificada nos 
gráficos de resposta ao impulso. Os [ ] (colchetes) demonstram que 
a partir daquela equação (ordem crescente do número atribuído a 
cada modelo) não há a resposta ao impulso significativa que era 
detectada nas equações anteriores. Por exemplo: choque na 
variável do retorno de ações e resposta da variável de retorno de 
título público (+1; [7], +9, [13]), implica que na equação. 1 
apresentou uma resposta no mesmo sentido do choque e 
significativamente diferente de zero; esse perfil de resposta ocorre 
nas equações. 2, 3, 4, 5 e 6, descontinuando a partir da equação 7, 
reaparecendo nas equações. 9, 10, 11 e 12, e cessando novamente 
em 13, não se apresentando nas demais equações. 14, 15, 16, 17 e 
18. 
Quando o ponto de relacionamento entre as variáveis estiver em 
branco, demonstra que não houve resposta significativamente 
diferente de zero. 

 

 

Dado a quantidade de gráficos de resposta ao impulso gerado por essas 18 

equações, preferiu-se apresentar a tabela 10, resumo contendo as informações 
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significativas dos gráficos. Dessa tabela, como era esperado, todas as variáveis 

respondem “no mesmo sentido” ao choque delas mesmas em todas as equações 

(diagonal +1 da matriz).  Também é possível verificar que independente das 

variáveis representativas de cada mercado, o volume negociado no Ibovespa reage 

de forma antagônica ao choque no volume do mercado de títulos públicos. No 

entanto, o volume negociado no mercado de títulos públicos responde “no mesmo 

sentido” ao choque no volume negociado no Ibovespa. 

Outra avaliação que se realiza de forma geral trata-se da resposta da 

volatilidade do índice do mercado de ações ao choque no retorno do próprio índice. 

É possível verificar a resposta antagônica, isto é, a volatilidade tende a diminuir com 

retornos positivos do mercado de ações, e a aumentar com retornos negativos. Essa 

verificação tem implicações no cálculo do risco de uma carteira, pois como foi visto 

no referencial bibliográfico, o risco da carteira leva em consideração as volatilidades 

individuais de cada ativo, ou seja, conforme o mercado de ações apresenta ganhos 

durante certo período, a volatilidade diminui, permitindo que o investidor adquira 

ativos de maior risco histórico para sua carteira, sem necessariamente aumentar o 

nível histórico de risco de sua carteira. Contudo, quando o mercado realiza os 

ganhos e/ou sofre qualquer crise, os retornos negativos provocam um aumento da 

volatilidade, e o risco do portfolio pode atingir níveis que o investidor não assumiria 

diretamente.  

Focando-se agora na análise dos eventos não generalizados, para a 

amostra deste trabalho, pode-se verificar as peculiaridades das variáveis 

selecionadas. Um choque no retorno do mercado de ações gera resposta positiva 

(“no mesmo sentido”) no retorno de títulos públicos; esse efeito ocorre para todas as 

equações do Ibovespa (1 a 6), não sendo significativo em 7 e 8 (IBRX + DI5), 

retornando de 9 a 12 (IBRX + IDkAs) e novamente não significativo com o SMLL11 

(13 a 18). 

Na tabela, as constantes alterações quanto à significância das respostas ao 

choque são atribuídas às equações 1, 7, 9, 13 e 15. Isso se deve a incorporação, ou 

exclusão, de variáveis específicas de cada modelo. A equação 1 tem como variáveis 

o Ibovespa e o DI5, a equação 7 altera o índice de mercado de ações para o IBRX 

(mantendo o DI5), a equação 9 mantém o IBRX e utiliza com variável de título 

público o IDKP5. O índice SMLL11 passa a incorporar o modelo a partir da equação 

13 com o IDKP5 sendo agregado na equação 15. 

Para facilitar o entendimento das alterações realizadas em cada modelo, 

reapresenta-se a tabela 1A com a matriz de equações. 
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Tabela 1A – Resumo de equações utilizadas no modelo VAR  

 
 Dados trabalhados pelo autor. 

 

A seguir, apresentam se os gráficos tradicionais de resposta ao impulso da 

equação 1 que corroboram com a tabela resumo supramencionada. Estes primeiros 

seis gráficos simulam o efeito no Ibovespa a um choque em cada uma das variáveis 

do modelo, corresponde a primeira linha da tabela resumo. 
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Fonte: Banco Central e BM&FBOVESPA. Dados trabalhados pelo autor no Eviews. 
 

Percebe-se que, exceto no caso do Ibovespa respondendo a ele próprio (em 

até dois períodos), não há respostas significativamente diferentes de zero, a 

intensidade da resposta é baixa e a partir do 5° período estão estabilizados. 

Agora, para a equação 1, o efeito nas variáveis do modelo a um choque no 

Ibovespa. Corresponde a primeira coluna da tabela resumo. 
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Fonte: Banco Central e BM&FBOVESPA. Dados trabalhados pelo autor no Eviews. 
 

Conforme checado na decomposição da variância, a série do mercado de 

títulos públicos se mostra sucetível a interferência, mesmo que pequena, ao retorno 

do Ibovespa. Além disso, as volatilidades em ambos os mercados apresentam uma 

resposta acumulada crescente até o 5° período, quando estabilizam, mantendo-se 

significativamente diferentes de zero. 

A utilização de volume como proxy de liquidez não apresentou o que era 

esperado, tanto para o mercado de ações, como para o mercado de títulos públicos 

(prefixados e indexados à inflação). No período analizado, e considerando que 

rentabilidade e a negociabilidade dos títulos públicos se correlacionam com a política 

monetária, os resultados corroboram com Lee(1992) que analisou as relações 

causais entre os retornos dos ativos e a inflação e constatou uma  fraca causalidade 

no sentido de Granger entre ações e a taxa de juros. Pimenta e Higuchi (2008) 



48 

 

avaliam algumas séries macroeconomicas contra o Ibovespa, mas somente a taxa 

de cambio se mostrou significativa. 

Ao mesmo tempo, contradiz Bjornland e Leitemo (2005) que apuraram uma 

forte interdependencia entre taxa de juros e o S&P 500 entre 1983 e 2002. 

 

Com respeito ao teste de Granger, pretende-se verificar a causalidade entre 

duas variáveis. Seguem os resultados: 

 

 Tabela 11 – Teste de causalidade de Granger (continua) 

 
 *** Significativo ao nível de 1%. ** Significativo ao nível de 5%. * Significativo ao nível de 10%. 
 Dados elaborados pelo autor. 
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Tabela 11 – Teste de causalidade de Granger (conclusão) 

 
*** Significativo ao nível de 1%. **  Significativo ao nível de 5%. *   Significativo ao nível de 10%.  
 Dados elaborado pelo autor. 

 

 

Rodou-se o teste de causalidade de Granger com duas defasagens e optou-

se por apresentar somente os resultados das variáveis de retorno, pois as demais 

variáveis implicaram em resultados menos expressivos nos teste anteriores, ou sem 

significância. Além do que, poluiria a análise / comparação entre as dezoito 

equações de vetores auto-regressivos criadas. 

Com base na tabela apresentada, percebe-se que o retorno de SMLL11 e 

IDkAs, no geral, possuem uma alguma relação de precedência. Aparentemente, os 

retornos dos IDkAs Granger causam os retornos do índice SMLL11 da 

BM&FBOVESPA e isso não acontece de forma contundente com os demais índices 

do mercado de ações utilizados no presente trabalho. Contudo, a relação inversa 
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não ocorre e retornos do SMLL11 não Granger causam os movimentos de preço dos 

IDKAs. 

Os retornos de Ibovespa e IBRX Granger causam retornos das variáveis do 

mercado de títulos públicos utilizados, sejam indexadas ou prefixadas.  Para o 

conjunto de equações relativo ao Ibovespa (1 a 6), com um nível significativo de 1% 

(exceto equação 3 => 5%), todas as variáveis conjuntamente Granger causam 

retorno do Ibovespa. Ao se alterar para as equações do IBRX (7 a 12) o nível 

significativo passa a ser 5%. Quando se adota o SMLL11 (equações 13 a 18) todas 

as variáveis conjuntamente não Granger causam retornos do SMLL11. Apreciando 

melhor esta relação com o SMLL11, todas as variáveis conjuntamente causam (no 

sentido de Granger) variações no retorno dos títulos públicos, exceto as equações 

que contém SMLL11 como variável (13 a 18), que não são significativas. 

Aplicou-se a dummy de surpresa econômica às duas equações que 

estruturalmente apresentaram resultados diferentes. De acordo com os dados 

apresentados, qualquer das equações do SMLL11 relacionada aos IDKAs (15 a 18) 

poderia ser escolhida. Contudo, optou-se pela equação que usa o IDKP5 como 

variável do mercado de títulos públicos, pois como foi visto, não há ganhos 

significativos em se optar pelo IDKA prefixado, ou indexado, e a variável de volume a 

ser utilizada pertence aos títulos públicos prefixados: 

 

• Equação 1 => (IBOV – DI5 – VOLM_PRE_c) 

• Equação15 => (SMLL11 – IDKP5 – VOLM_PRE_c) 

 

Todos os passos realizados nos testes das dezoito equações originais foram 

realizados e não houve alteração minimamente significante para apresentar todos os 

relatórios disponíveis no Eviews. Decomposição da variância, função de impulso 

resposta e teste de causalidade de Granger estatiscamente permaneceram muito 

próximos das equações originais, sem dummy. Visando apenas comprovar esta 

afirmação é exposta a tabela 12 comparativa de causalidade de Granger entre os 

quatro modelos (equação 1, equação1-d com dummy, equação 15, equação 15-d 

com dummy). 
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Tabela 12 – Estatística de causalidade de Granger (equação dummy) 

 

 Dados elaborado pelo autor. 

Visando não desqualificar as LFTs completamente sem uma prévia análise, 

utilizou-se o volume negociado do papel apurado e tratado estatisticamente (teste de 

raiz unitária, primeira diferença etc.) de forma idêntica aos demais volumes utilizados 

no presente trabalho. Dessa forma, incorporou-se às equações 1, 8, 14 e 15 (que 

foram selecionadas nos demais testes de substituição de variável) o volume 

negociado de LFT em detrimento do volume utilizado originalmente. 

Não havendo qualquer alteração significativa dos resultados, somente são 

apresentadas as equações abertas em seus componentes e a estatística descritiva 

das variáveis de volume negociado. Onde, DLVOLM_LFT_C representa a variável 

de volume negociado da LFT. 

Tabela 13 – Descritiva de comparação entre variáveis de volume 

 
Fonte: Banco Central 

Tabela 13A – Descritiva de comparação entre variáveis de volume (complemento) 

 
Fonte: Banco Central 

Tabela 14 – Equações testadas com LFT 

 
Dados elaborados pelo autor. 

Variáveis / Séries Média Mediana Máximo Mínimo
Desvio 
Padrão

DLVOLM_PRE_C 0,004152 0,005942 5,151521 -7,399026 0,712761
DLVOLM_INFL_C 0,001702 0,001951 9,225769 -8,703264 1,108228
DLVOLM_LFT_C 0,000435 -0,004419 3,007797 -3,185601 0,814698

Variáveis / Séries Probabilidade Soma
Soma dos Quadrados 

dos Desvios
Observações Início

DLVOLM_PRE_C 0,000000 1,020582 1248,23 2458 02/01/03
DLVOLM_INFL_C 0,000000 4,182363 3017,61 2458 02/01/03
DLVOLM_LFT_C 0,000001 1,069081 1630,79 2458 02/01/03

EQUAÇÃO ORIGINAL EQUAÇÃO TESTE
  1  -    IBOV     -     DI5      -      DLVOLM_PRE_C   1  -    IBOV     -     DI5      -      DLVOLM_LFT_C
  8  -       IBX     -     DI5      -      DLVOLM_INFL_C   8  -       IBX     -     DI5      -      DLVOLM_LFT_C
14  -  SML11     -     DI5      -      DLVOLM_INFL_C 14  -  SML11     -     DI5      -      DLVOLM_LFT_C
15  -  SML11     - IDKP5      -     DLVOLM_PRE_C 15  -  SML11     - IDKP5      -     DLVOLM_LFT_C
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6 CONCLUSÕES 
 

Foram examinadas as inter-relações entre os mercados de títulos públicos e 

ações no Brasil através das variáveis selecionadas, assim como um estudo crítico 

sobre a elegibilidade dessas variáveis para o modelo. Os períodos das amostras 

diferem, dado que algumas, como a família IDKAs (Jan/06) e o SMLL11 (Mai/06), 

são relativamente recentes. No entanto, as informações de volume negociado e o 

retorno das demais variáveis preenchem a base de dados desde Jan/03, assim, a 

respectiva volatilidade é obtida com uma janela de 252 dias úteis do início de cada 

série. Adotou-se o modelo de vetores auto-regressivos - VAR, com combinações 

diferentes das variáveis representativas (incorporando patamares de liquidez 

distintos), para definir, através da análise de decomposição de variância, função 

impulso resposta e causalidade de Granger, os modelos mais descritivos (dentre os 

dezoito criados para o estudo) das inter-relações encontradas entre os mercados, 

dado a amostra utilizada, e aplicou-se uma dummy de surpresa econômica 

averiguando o comportamento dessas inter-relações. 

De uma maneira geral, os resultados relacionados ao Brasil verificaram o 

impacto indireto da liquidez, através dos índices de ações utilizados, na inter-relação 

entre os mercados. Isto é, a diminuição da inter-relação com o mercado de títulos 

públicos quando alterava-se, no modelo, o Índice de ações por um menos líquido. 

Por outro lado, quando analisada a contribuição da proxy de liquidez em 

explicar os movimentos diretos e cruzados de retorno, volatilidade e volume 

negociado de cada mercado, se mostrou estatisticamente não significativa. 

Para o Brasil, também se verificou a inversão na causalidade de Granger 

entre as variáveis de retorno dos mercados de títulos públicos e ações. Para as 

variáveis mais líquidas do mercado de ações (Ibovespa e IBRX), as alterações no 

retorno do índice de ações Granger causam variações no retorno do mercado de 

títulos públicos, e as variações do retorno do mercado de títulos públicos não 

Granger causam alterações no retorno do índice de ações. Porém, para o SMLL11, 

índice menos líquido de ações utilizado, verificou-se o oposto. Isto é, variações do 

retorno do índice de ações não Granger causam alterações no retorno de títulos 

públicos, mas variações no retorno dos títulos públicos Granger causam alterações 

do retorno do índice de ações. 

De acordo com o referencial teórico pesquisado, esta inversão poderia ser 

explicada somente pelo prêmio de iliquidez e/ou variação deste prêmio. 
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Os gráficos de função impulso resposta em sua grande maioria não 

apresentaram a significância e o efeito de defasagem entre variáveis que era 

esperado. 

Excetuando-se alguma causalidade detectada no modelo entre retorno do 

DI5 e retorno do Ibovespa, por exemplo, as outras variáveis (volatilidade e volume 

negociado) se mostraram com nenhuma, ou quase nenhuma, relação de 

precedência, ou causalidade. A margem de erro (erro da estimação) não permitia 

aceitar ou rejeitar de forma contundente a hipótese nula. Além do que, a potência 

desses efeitos já se mostrava baixa, mesmo que o modelo permitisse. 

A dummy de surpresa econômica não apresentou significância do 

parâmetro, de qualquer forma, optou-se por realizar os testes específicos de vetores 

auto-regressivos e avaliar as saídas, comparando com o modelo sem dummy. 

Contudo, a apreciação da decomposição da variância, função impulso resposta e 

causalidade de Granger também se mostraram não significativos. Assim, pode-se 

levantar alguns fatores possíveis que nos ajudam a entender os resultados obtidos e 

que, ao mesmo tempo, indicam os próximos passos a serem trilhados por futuros 

trabalhos. 

A ideia de se utilizar o volume de negociação como proxy para a liquidez dos 

mercados não correspondeu às expectativas e a volatilidade também não foi 

representativa. Dessa forma, o conselho para próximos trabalhos é a criação de 

alguma métrica, como depht (profundidade) que seria o tamanho de uma 

negociação suficiente para alterar sensivelmente o preço do ativo/derivativo 

operado. Isso existe no mercado americano, e a flutuação deste tamanho (depth) ao 

longo do tempo traria uma informação de liquidez importante para se testar em 

modelos aplicados ao Brasil. 

Quanto ao choque monetário, poderia ser utilizada alguma outra medida de 

contabilização de fluxos na economia ou, com uma base de dados maior, distinguir 

choques (negativos) de inovações (positivos), pois somente um total de quatorze 

pontos se mostra pouco para o estudo. 

Outro ponto interessante a trilhar é a análise do efeito indireto da liquidez 

dos índices de ações invertendo a causalidade de Granger, sendo necessário 

calcular o prêmio de iliquidez e sua variação intertemporal para corroborar a suspeita 

levantada no presente trabalho. Apesar do efeito direto via proxy não se mostrar 

contundente, este campo tem sido abordado em diversos estudos e trabalhos na 

literatura internacional, e a primeira vista, parece promissor. 
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