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Resumo 

 

 

Este trabalho procura abordar o problema de replicação de índices financeiros em 

carteiras de fundos de investimentos no contexto da estratégia passiva de 

investimentos. 

Utiliza-se o modelo de minimização do erro de acompanhamento, ou tracking error, 

sendo estimada a matriz de variância-covariância e retornos esperados através de 

dados históricos, afim de reproduzir a performance do índice de renda fixa brasileiro 

Índice de Mercado Anbima Geral, IMA-G. A princípio este trabalho é o primeiro na 

literatura encontrada a propor a indexação de tal índice 

O modelo foi testado empiricamente em uma simulação fora da amostra e os 

resultados demonstram boa qualidade na replicação do índice com quantidade de 

ativos em carteira representando cerca de 60% da quantidade de ativos alocados no 

índice de referência. 

 

 

Palavras-chave: Índices financeiros, replicação de índices, fundos de investimentos, 

estratégia passiva, renda fixa, Índice de Mercado Anbima, erro de acompanhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

In this study, we discuss the index tracking problem in the context of passive investing 

strategy for mutual funds. 

A minimization of tracking error model was created using the variance-covariance 

matrix and expected return estimation based on historical returns in order to track the 

Brazilian fixed income index called Índice de Mercado Anbima, IMA-G. This is the first 

study to approach the indexation of IMA-G. 

The model was tested in a out-of-sample simulation, and the results showed good 

quality in the indexation with only 60% of the bonds allocated in the index. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Index, index replication, mutual funds, passive strategy, fixed income, 

Índice de Mercado Anbima, tracking error. 
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INTRODUÇÃO:  

“Investimento é o comprometimento presente de dinheiro ou outros recursos na 

expectativa de colher benefícios futuros” (BODIE; KANE; MARCUS, 2015, p. 1).  O 

processo de investimento, segundo Hutchinson (1999) pode ser comparado a fazer 

as malas para uma viagem no qual as peças de roupas são escolhidas previamente, 

porém o uso das mesmas está sujeito a imprevisíveis condições climáticas. As 

diversas técnicas de gestão de portfólio buscam selecionar e combinar as variáveis 

que podem ser controladas na forma de ativos financeiros, frente a expectativas para 

variáveis não controláveis como ambiente econômico.  

Uma das formas mais usuais de avaliar o desempenho do investimento é a 

comparação com certos índices de mercado. Estes fazem parte do cotidiano tanto do 

profissional de investimentos quanto do cidadão comum que acompanha diariamente 

através do noticiário a flutuação dos principais índices. O uso de índices como 

parâmetro do mercado financeiro é secular. Segundo Bodie, Kane e Marcus (2015), o 

índice acionário norte-americano Dow Jones Industrial Average (DJIA) começou a ser 

reportado em 1896 e segue como uma das principais referências do mercado 

financeiro mundial. Qualquer que seja a metodologia aplicada, um índice é uma 

combinação linear do preço de ativos, geralmente da mesma classe, como ações, 

títulos públicos, commodities, etc.  

Além da aplicação no mercado financeiro, índices financeiros frequentemente 

permeiam as discussões acadêmicas. No modelo de índice único de Sharpe (1963) e 

posteriormente no modelo de equilíbrio CAPM de Sharpe (1964), Lintner (1965) e 

Mossin (1966), a variação do preço de uma ativo é uma função da variação da carteira 

de risco do mercado, sendo o índice financeiro uma proxy para uma carteira hipotética 

que contém todos os ativos de risco do mercado. Já a Hipótese de Mercado Eficiente 

(HME), primeiramente mencionada em um artigo por Fama (1965), os preços dos 

ativos refletem todas as informações disponíveis, consequentemente ativos 

subavaliados ou superavaliados não deveriam persistir por muito tempo devido à 

concorrência dos participantes do mercado, dessa forma a seleção de ativos não 

compensaria os custos, portanto a alocação de ativos em carteira deveria ser muito 

parecida com a de um índice de mercado. 
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Treynor e Black (1973), foram os primeiros a separar estratégias de investimentos 

entre passiva e ativa. Na estratégia ativa o gestor utiliza técnicas de previsão dos 

retornos de ativos e assim assume posições diferentes daquelas do índice de 

referência buscando superar sua performance. Já na estratégia passiva, o gestor tem 

o objetivo único de obter performance igual ao índice de referência, ou seja, busca-se 

reproduzir o perfil de risco-retorno de certo benchmark (SANT´ANNA; FILOMENA; 

CALDEIRA, 2016). 

Uma forma comum de gestão passiva é a indexação de portfólios, no qual o portfólio 

é composto por uma amostra ou por todos os ativos componentes do índice de 

referência afim de replicar a performance do mesmo (BEASLEY; MEADE; CHANG, 

2003; RUDD, 1980) 

Fundos de investimentos indexados1 apresentaram nas últimas décadas crescimento 

vigoroso, abocanhando uma parcela substancial do total de recursos investidos. Em 

2015, a soma dos ativos destes fundos nos Estados Unidos era cerca de US$4 

trilhões, soma equivalente a 34% do total investidos em fundos de investimento, já em 

1995 essa soma era de apenas 4% (BOGLE, 2016). 

Ainda segundo Bogle (2016), taxas de administração reduzidas, incapacidade dos 

gestores adeptos a estratégia ativa de superar os índices e o aumento da volatilidade 

com a crise financeira norte-americana de 2008, são os principais motivos para esse 

crescimento substancial.  

A indexação muitas das vezes é superior à estratégia ativa, principalmente devido ao 

menor custo envolvido na operação. Se de um lado há investimento alto em pessoal 

extremamente qualificado e tecnologia afim de descobrir ativos mal precificados na 

estratégia ativa, na estratégia passiva por meio da indexação toda esse investimento 

é eliminado. Além disso, as negociações são menos frequentes, geralmente seguindo 

a periodicidade dos balanceamentos do índice subjacente, portanto os custos de 

transação, como taxas de corretagem e custo de spread, são inferiores. Como o 

retorno é uma função dos custos operacionais, os fundos passivos possuem 

vantagem na comparação. Diversos estudos comprovam a dificuldade dos fundos 

                                                           
1 Fundos de investimentos indexados será tratado indistintamente como portfólios indexados ou carteiras 
indexadas. 
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ativos em superar o índice de mercado com consistência, sendo o primeiro trabalho 

acadêmico publicado por Jensen (1968). 

Vários são os métodos de replicação de um índice. Além da replicação plena, na qual 

a alocação de ativos é idêntica ao índice de referência, os mais comuns são: amostra 

estratificada, minimização do erro de acompanhamento2, replicação baseada em fator 

e replicação baseada em derivativos (MARTELLINI; PRIAULET, P.; PRIAULET, S., 

2003). 

Apesar de extensa literatura para métodos de indexação aplicados ao mercado 

acionário, poucos estudos com ênfase em renda fixa foram encontrados (CALDEIRA; 

MOURA; SANTOS, 2016; CARVALHAIS; DUARTE JR., 2015; SEIX; AKHOURY, 

1986; WORZEL; VASSIADOU-ZENIOU; ZENIOS, 1994).  

Esse trabalho propõe a construção de um portfólio indexado, utilizando a técnica de 

minimização do erro de acompanhamento, também conhecido como tracking error 

(T.E), sendo a matriz de variância-covariância e o retorno esperado estimados através 

do histórico de retornos. O Índice de Mercado Anbima Geral (IMA-G), que representa 

a variação de preços dos diversos títulos públicos da dívida interna brasileira será o 

índice de referência para a construção da carteira indexada proposta.  

Após a definição da alocação do portfólio através de otimização quadrática realizada 

mês a mês, uma análise fora da amostra é realizada até a próxima data de 

balanceamento do portfólio. A performance do portfólio é comparada à performance 

realizada do índice assim como a de três fundos de investimentos disponíveis no 

mercado brasileiro, cujo benchmark é o IMA-G.  

Por se tratar de uma ferramenta simples, profissionais de investimentos podem 

reproduzir a performance de um índice de renda fixa de forma mais eficiente sem 

investimentos vultuosos em tecnologia e pessoal. Fundos de investimentos iniciantes, 

com montantes de investimentos reduzidos, são participantes do mercado que 

incialmente poderiam se valer das técnicas mencionadas nesse trabalho. 

Os testes sugerem que o índice de referência pode ser replicado com eficiência com 

a técnica proposta. 

                                                           
2 Erro de acompanhamento é a tradução de Tracking Error (T.E). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO:  

2.1 Índices 

 

De acordo com Zenios (2005), os índices são estatísticas únicas que sumarizam a 

variação relativa de um conjunto de variáveis, como ações e títulos de renda fixa. Um 

índice pode ter um escopo amplo, incluindo variáveis baseadas em valor, taxa de 

crescimento, etc., ou uma visão mais estreita do mercado focando em um segmento 

ou indústria específica. 

Com o mercado financeiro cada vez mais globalizado e instrumentos de investimentos 

mais sofisticados, investidores institucionais e individuais precisam de ferramentas 

para balizar análise de investimentos, alocação de ativos e avaliar a performance. 

Estes geralmente avaliam suas escolhas de portfólio com relação à tendência do 

mercado em geral. Índices são medidas compreensíveis de tendências do mercado e 

servem como boa referência para avaliar a performance do portfólio. Eles também 

podem ser utilizados como guia na seleção de portfólio usando a estratégia passiva 

na qual um portfólio é estruturado para seguir determinado índice. 

Diversas evidências empíricas mostram que em média a estratégia de investimento 

ativa não consegue superar a passiva e mesmo quando ocorre dura pouco tempo, 

faltando consistência (CARHART, 1997; FRINO; GALLAGHER, 2001; MALKIEL, 

1995; JENSEN,1968). 

Índices são ferramentas de extrema importância para a tomada de decisões 

financeiras, pois monitoram a performance de um determinado mercado de forma 

ampla. O índice de ações mais amplo do mercado norte americano é o Wilshire 5.000, 

que acompanha o retorno de mais de 5.000 ações americanas. Devido à grande 

quantidade de ativos componentes, esse índice é inviável na construção de um 

portfólio indexado, além do custo de corretagem na compra de todos os ativos 

componentes, custo com spread de compra-venda seriam incorridos em ativos com 

pouca liquidez. Já o índice S&P500 é um índice que mede o retorno de 500 ações 

negociadas na NYSE selecionadas de acordo os critérios da Standard and Poor´s. 

No Brasil, existem 461 empresas listadas na bolsa de valores BM&FBovespa, sendo 

o índice Brasil Amplo (IBrA) com 116 ações o índice que cobre a maior quantidade de 

ativos. Apesar de disso, o índice mais utilizado como referência de mercado para 
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avaliar performance e montagem de portfólios indexados é o índice Bovespa 

(Ibovespa), principalmente devido a sua série histórica longa e estabilidade dos 

critérios na manutenção do índice.  

Além dos conhecidos índices acionários, outros mercados também possuem seus 

índices, como o mercado de renda fixa, moedas, commodities, etc.  

Índices de renda fixa podem ser amplos, incluindo ativos referentes a títulos de dívida 

pública/soberanos, obrigações corporativas, obrigações financeiras, entre outros. Nos 

mercados maduros como nos Estados Unidos, diversos são os índices, sendo o mais 

reconhecido o U.S Aggregate Bond Index, computado pelo Barclays em parceria com 

a Bloomberg (CALDEIRA, MOURA, SANTOS, 2016). 

No Brasil, índices que acompanham os títulos de dívida pública3 são medidos pelo 

Índice de Mercado de Renda Fixa Valor/Insper e Índice de Mercado Anbima (IMA). O 

primeiro é limitado a apenas uma classe de títulos públicos nacionais: Letra do 

Tesouro Nacional (LTN), título público que não paga cupom de juros e seu rendimento 

está diretamente relacionado ao deságio negociado. Além disso, cada vencimento 

recebe o mesmo peso no índice, portanto, é igualmente ponderado. O segundo, 

agrega todas as classes de títulos públicos nacionais e seu esquema de pesos é pelo 

valor de mercado. 

Outro índice de renda fixa brasileiro é o Índice de Debêntures Anbima (IDA), que 

acompanha o retorno de uma amostra dos títulos de dívidas corporativas 

denominados debêntures. Apesar destes refletirem parcialmente o comportamento do 

mercado de renda fixa brasileiro, até presente momento não foi encontrado índices 

amplos de renda fixa, limitando os investidores a setores específicos do mercado de 

renda fixa. 

Diferentemente dos índices de renda fixa, os índices mais conhecidos do mercado de 

ações como S&P500 e DJIA nos EUA e Ibovespa no Brasil, medem o retorno apenas 

com ganho de capital e não o retorno total, pois desconsideram o ganho de 

juros/dividendos.  

                                                           
3 Também conhecido como Títulos Soberanos 
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Índices possuem diferentes critérios de inclusão e exclusão de um ativo assim como 

metodologia específica para apuração de seu preço. Quanto a metodologia de 

apreçamento de um índice, algumas formas básicas são: ponderação pelo preço, 

ponderação pelo valor de mercado e índice igualmente ponderados. 

Na ponderação pelo preço, o valor do índice corresponde a soma de preço de seus 

componentes dividido pela quantidade de ativos, sua variação percentual equivale a 

variação percentual do valor de uma carteira hipotética em que cada componente 

possui peso igual a 1. Assim o investimento em cada ativo da carteira hipotética é 

proporcional a seu preço. Um exemplo de índice que segue essa metodologia, de 

forma modificada, é o Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) 4. 

Algumas desvantagens nessa metodologia: 1- Ações com preços elevados podem 

dominar a média e assim subestimar o retorno de determinados ativos. 2- Em caso de 

splits de ações, a média é afetada com a redução no preço do ativo. 

Já os índices que seguem o mais usual método de peso pelo valor de mercado, o 

peso dos ativos no índice é dado pelo produto de seus preços pela quantidade de 

ativos totais. Uma versão modificada e ainda mais usual hoje em dia é utilizar a 

quantidade de ações realmente disponíveis no mercado, o chamado free-float, 

eliminando assim as ações em posse da tesouraria da empresa ou com famílias do 

bloco de controle. Além de corrigir a distorção de retornos afetados por ativos com 

preços elevados, o índice não é afetado por split de ações, pois ao mesmo tempo que 

o preço do ativo diminui, a quantidade aumenta. Índices como S&P500 e Ibovespa 

são exemplos desse esquema de pesos. 

E finalmente os índices igualmente ponderados, difere dos dois modelos anteriores 

pois exige o balanceamento constante afim de manter o mesmo peso dos ativos. 

Suponha um índice com dois ativos apenas, o investimento inicial é um valor 

monetário igual para os dois ativos, caso o ativo A custava inicialmente $25 e o ativo 

B $100, o investimento de $100.000 para cada ativo, seria necessário adquirir 4.000 

ativos A e 1.000 ativos B, se no período seguinte o ativo A o preço suba para $30 

enquanto o ativo B caia para $90, o seu portfólio não mais tem o peso igual, agora o 

                                                           
4 Hoje em dia a média é igual a soma do preço dos 30 ativos que compõe o índice dividido por um fator de 
ajuste que busca corrigir as descontinuidades do índice causadas saída de um ativo do índice, split e dividendos 
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ativo A tem o peso equivalente a cerca de 57% ao invés de 50%. Para rebalancear o 

portfólio seria necessário vender uma parte do ativo A e comprar o ativo B. 

 

 

2.2 Fundos de Investimentos: 
 

Fundos de investimentos é uma modalidade de investimento coletivo ou em forma de 

condomínio na qual os recursos investidos pelos cotistas são geridos por um gestor 

de portfólio conforme política de investimento própria. 

  Outra definição para fundos de investimentos: 

“um condomínio de natureza especialíssima, que tem patrimônio 
próprio, escrita específica, auditoria nas suas contas, 
representação em juízo e administração por uma espécie de 
trustee. A propriedade dos bens pertence ao fundo e as cotas é 
que são da propriedade dos condôminos”. (FORTUNA, 2014, p. 
251) 

Esse veículo de investimento representa uma indústria poderosa no mundo com altas 

somas de ativos geridos, só nos Estados Unidos esse valor era de US$13,5 trilhões 

em 2013 (BODIE; KANE; MARCUS, 2015). No Brasil, a indústria de fundos de 

investimentos alcançou mais de R$2,7 trilhões em patrimônio líquido em 2014, 

distribuídos em 14 mil fundos com 11,5 milhões de cotistas, colocando-se entre as 

sete maiores indústrias de gestão de recursos do mundo (ANBIMA, 2015). 

 Fundos de investimento podem ser abertos ou fechados. No primeiro os cotistas 

podem solicitar resgate de suas cotas respeitando regulamento do fundo, no segundo 

as cotas somente serão resgatas ao termino do prazo de duração do fundo, podendo 

ser negociado no mercado secundário.   

Uma forma de fundo fechado que merece atenção são os Exchange Trade Funds 

(ETF) ou fundos de índice. Estes têm suas cotas negociadas em bolsa de valores, e 

ao contrário dos fundos de investimentos convencionais no qual o valor das cotas é 

calculado no final do dia, o valor das cotas de um ETF é dado pelo preço de mercado, 

assim como uma ação, podendo ser negociado a qualquer momento durante o 

pregão. Inicialmente os ETF foram desenhados para acompanhar um índice amplo do 
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mercado como o S&P 500, esse inclusive referência para o os Standard&Poor´s 

Depositary Receipt (SPDR) considerado o primeiro ETF listado em bolsa de valores 

em 1993.  No Brasil, o primeiro ETF listado na BM&FBovespa foi o It Now PIBB IBrX-

50 Fundo de Índice, código de negociação PIBB11, em 2004, cujo índice de referência 

é o IBrX-50.  

Até o presente momento, todos os ETF listados na bolsa brasileira são referenciados 

a índices acionários, contando com 15 fundos diferentes, 24.594 investidores e um 

patrimônio líquido total de R$3,8 bilhões (BM&FBOVESPA, 2016), são eles: 

Tabela 1- ETF´s listados na BM&FBovespa (Novembro/2016) 

Razão Social Gestor Código 

BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE BB GESTÃO BBSD 

CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE CEF XBOV 

ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE BLACKROCK IVVB 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE BLACKROCK BOVA 

ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE BLACKROCK BRAX 

ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASIL-FDO ÍND BLACKROCK ECOO 

ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE BLACKROCK SMAL 

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE ITAU BOVV 

IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE ITAU DIVO 

IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE ITAU FIND 

IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE ITAU GOVE 

IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE ITAU MATB 

IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE ITAU ISUS 

IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE I ITAU PIBB 

IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE ITAU SPXI 

Fonte: BM&FBOVESPA (2016) 

 

2.3 Índice de Mercado ANBIMA (IMA): 
 

Desenvolvido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e 

de Capitais, ANBIMA, o IMA é uma família de índices de renda fixa, que representa a 

evolução da carteira de títulos públicos federais brasileiros a preço de mercado. 

O índice é composto por quatro subíndices, de acordo com os indexadores dos títulos: 

prefixados (IRF-M), indexados ao IPCA (IMA-B), indexados ao IGP-M (IMA-C) e pós-

fixados, indexados à taxa Selic (IMA-S). Para atender aos diferentes perfis de 

http://www.pibb.com.br/
http://www.pibb.com.br/
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maturidade das carteiras de investimentos, IRF-M e IMA-B são ainda segmentados 

segundo o prazo de seus componentes: IRF-M 1 e IRF-M 1+; IMA-B 5 e IMA-B 5+. 

 Figura 1- Divisão dos subíndices do IMA-Geral 

 

Fonte: ANBIMA (2016) 

 

A composição das carteiras teóricas é revista mensalmente, captando em tais 

ocasiões as mudanças ocorridas nos estoques de títulos em mercado, de forma a se 

preservar a representatividade do indicador. A carteira teórica dos subíndices do IMA 

terá a sua composição constante ao longo de cada período de vigência. 

 No caso do IRF-M, IMA-C e IMA-S, a vigência das carteiras teóricas será do segundo 

dia útil do mês ao primeiro dia útil do mês posterior. Já para o IMA-B, o período de 

vigência da carteira teórica será do dia 16 ao dia 15 do mês imediatamente posterior. 

Quando tais datas não caírem em dias úteis, as vigências serão ajustadas para o 

primeiro dia útil posterior. 

 São utilizadas como referência as quantidades em mercado dos três dias úteis 

anteriores à data de rebalanceamento das carteiras teóricas. 

 O índice é calculado da seguinte forma: 

𝐼𝑡 =  ∑ 𝑄𝑣
𝑗

𝑘

𝑗=1

 (𝑃𝑡
𝑗

+  𝐶𝑡
𝑗
) 

 Onde:  𝑘 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒. 

  𝐼𝑡 = número índice na data t. 

  𝑄𝑣
𝑗
 = quantidade teórica vigente do título j na carteira 

  𝑃𝑡
𝑗
 = preço ex-cupom do título j na data t 

  𝐶𝑡
𝑗
 = valor do cupom pago pelo título j na data t  
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Na data de rebalanceamento, adotam-se os seguintes procedimentos: 

1- Apura-se um índice auxiliar a partir das quantidades em mercado de títulos 

elegíveis 𝑄𝑚
𝑗

  

𝐼𝑡
𝑎 = ∑ 𝑄𝑚

𝑗

𝑘

𝑗=1

  𝑃𝑡
𝑗
 

2- Em seguida, ajustam-se as novas quantidades teóricas vigentes de cada título 

elegível 𝑄𝑛𝑣
𝑗

 e substituem-se os valores apurados na equação para cálculo do 

índice. 

𝑄𝑛𝑣
𝑗

= 𝑄𝑚
𝑗

 
𝐼𝑡

𝐼𝑡
𝑎 

Os resultados diários do IMA-Geral são calculados a partir das médias ponderadas 

das variações diárias dos seus subíndices. Os ponderadores são as respectivas 

carteiras, valorizadas pelos preços dos componentes no dia útil imediatamente 

anterior. 

Os preços dos títulos públicos que compõe os índices são apurados diariamente pela 

ANBIMA com base em coleta realizada junto a uma amostra representativa, composta 

por bancos, administradores de recursos e intermediários financeiros, atuantes no 

mercado secundário de títulos públicos. Mesmo não havendo negociação de um título 

no dia, é auferido um preço um valor no qual os participantes do mercado estariam 

dispostos a negociar.  
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No dia 26/11/2016, o índice IMA-Geral possuía valor de mercado de cerca de R$2,9 

trilhões, e duration média de 837 dias ou 3,3 anos, conforme tabela abaixo: 

Tabela 2- Composição do IMA por subíndices: número índice, duration, valor de mercado e peso 
(25/11/2016) 

 

Fonte: ANBIMA  

Nessa mesma data a quantidade de ativos que compunham o índice IMA-Geral era 

de 48 títulos, divididos da seguinte forma:  

 

 

 

 

IMA  -  Índice de Mercado ANBIMA
Data de 

Referência
 Número Índice 

Duration          

(d.u.)

 Valor de 

Mercado (mi) 

 Peso                

(%) 

1 25/11/2016 8.718,993803 95 318.164.231 11,13

1+ 25/11/2016 9.870,189112 742 768.112.696 26,87

TOTAL 25/11/2016 9.242,199256 553 1.086.276.927 38,00

   

TOTAL 25/11/2016 4.839,962695 1.551 106.060.735 3,71

   

5 25/11/2016 4.527,553970 615 295.044.667 10,32

5+ 25/11/2016 5.377,030966 2.619 550.527.368 19,26

TOTAL 25/11/2016 4.696,302998 1.919 845.572.035 29,58

   

IMA-S TOTAL 25/11/2016 3.711,913868 1 820.609.815 28,71

  

    

IMA-GERAL ex-C TOTAL 25/11/2016 4.110,067934 809 2.752.458.777 96,29

  

IMA-GERAL TOTAL 25/11/2016 4.139,366117 837 2.858.519.512 100,00

       

Índice

IRF-M

IMA-C

IMA-B
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Tabela 3- Ativos componentes do IMA-Geral, vencimento, quantidade teórica, duration e valor de 

mercado (25/11/2016) 

Fonte: Anbima 

 

 

 

 

Título Código ISIN
Data de 

Vencimento

Quantidade 

Teórica
Duração

Valor de 

Mercado

LTN BRSTNCLTN6X3 01/01/2017 0,570223    26         66.140.805,17    

NTN-F BRSTNCNTF0G9 01/01/2017 0,627882    26         76.383.162,60    

LTN BRSTNCLTN7C5 01/04/2017 0,521103    89         58.620.083,97    

LTN BRSTNCLTN707 01/07/2017 0,551766    150       60.362.323,58    

LTN BRSTNCLTN780 01/10/2017 0,532390    214       56.657.855,46    

LTN BRSTNCLTN723 01/01/2018 0,585427    275       60.728.238,74    

NTN-F BRSTNCNTF139 01/01/2018 0,129831    258       15.551.539,11    

LTN BRSTNCLTN7A9 01/04/2018 0,671962    336       67.930.054,24    

LTN BRSTNCLTN756 01/07/2018 0,559280    399       55.032.862,46    

LTN BRSTNCLTN7E1 01/10/2018 0,400753    463       38.348.428,17    

LTN BRSTNCLTN764 01/01/2019 0,935643    525       87.200.031,86    

NTN-F BRSTNCNTF162 01/01/2019 0,095021    468       11.282.344,34    

LTN BRSTNCLTN798 01/07/2019 0,400282    648       35.299.381,39    

LTN BRSTNCLTN7B7 01/01/2020 0,786935    778       65.365.827,71    

LTN BRSTNCLTN7F8 01/07/2020 0,574085    901       44.950.969,72    

NTN-F BRSTNCNTF0N5 01/01/2021 0,858573    832       98.761.600,12    

NTN-F BRSTNCNTF147 01/01/2023 0,807993    1.123    90.552.483,24    

NTN-F BRSTNCNTF170 01/01/2025 0,576806    1.357    63.617.418,37    

NTN-F BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 0,308570    1.540    33.491.516,67    

NTN-C BRSTNCNTC0P3 01/07/2017 0,151680    146       12.097.627,28    

NTN-C BRSTNCNTC0M0 01/04/2021 0,380658    968       29.996.498,17    

NTN-C BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 0,508129    2.090    63.966.609,37    

NTN-B BRSTNCNTB2W6 15/05/2017 0,087552    116       46.357.013,89    

NTN-B BRSTNCNTB3X2 15/08/2018 0,110189    410       59.108.298,56    

NTN-B BRSTNCNTB4N1 15/05/2019 0,128260    581       67.810.032,40    

NTN-B BRSTNCNTB3A0 15/08/2020 0,106903    838       57.077.252,17    

NTN-B BRSTNCNTB4T8 15/05/2021 0,123339    998       64.692.070,12    

NTN-B BRSTNCNTB3Y0 15/08/2022 0,166083    1.217    88.226.938,73    

NTN-B BRSTNCNTB4O9 15/05/2023 0,091976    1.366    48.297.888,82    

NTN-B BRSTNCNTB096 15/08/2024 0,092694    1.555    49.463.985,70    

NTN-B BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 0,036332    1.857    19.352.989,44    

NTN-B BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 0,059302    2.364    31.805.696,95    

NTN-B BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 0,098340    2.862    51.550.852,42    

NTN-B BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 0,076318    3.212    40.861.535,79    

NTN-B BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 0,150298    3.504    78.558.931,69    

NTN-B BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 0,233422    3.669    124.111.136,90   

NTN-B BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 0,034832    3.871    18.297.411,38    

LFT BRSTNCLF1QW4 07/03/2017 0,006319    1           11.644.282,30    

LFT BRSTNCLF1QX2 07/09/2017 0,019744    1           36.382.061,93    

LFT BRSTNCLF1QZ7 01/03/2018 0,025042    1           46.144.185,04    

LFT BRSTNCLF1R09 01/09/2018 0,038153    1           70.299.697,52    

LFT BRSTNCLF1R17 01/03/2019 0,030329    1           55.880.978,34    

LFT BRSTNCLF1R25 01/03/2020 0,044235    1           81.463.063,57    

LFT BRSTNCLF1R33 01/09/2020 0,030509    1           56.173.973,74    

LFT BRSTNCLF1R41 01/03/2021 0,083141    1           152.944.494,10   

LFT BRSTNCLF1R58 01/09/2021 0,096787    1           177.973.841,76   

LFT BRSTNCLF1R66 01/03/2022 0,045366    1           83.369.381,48    

LFT BRSTNCLF1R74 01/09/2022 0,026315    1           48.333.855,04    

Composição IMA-Geral
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O retorno anual a partir de 2010 de toda a família de índices IMA, bem como o retorno 

do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), referência para o mercado de renda 

fixa brasileiro, Ibovespa e S&P500 são abaixo a título de comparação. 

Tabela 4 – Retorno dos índices IMA, CDI, IBOVESPA e S&P500. 

 

Fonte: Economática 

Nota-se que os índices IMA tiveram retorno superior no período ao CDI, porém o risco, 

representado pelo desvio padrão, maior. O desvio padrão de alguns subíndices como 

o IMA-B e IMA-C é superior ao índice acionário norte-americano, fato curioso pois 

investimentos em renda-fixa tendem a ser menos ariscados que investimentos em 

ação. 

 

2. 4 Técnicas de indexação: 
 

2.4.1 Revisão da literatura 

 

Diversos abordagens são utilizadas na construção de carteiras indexadas, desde 

soluções simples como a amostra estratificada e a replicação plena ao uso de 

algoritmos genéticos e modelos de cointegração. Em todos estes o objetivo é 

reproduzir a performance (risco e retorno) do índice com número finito de ativos dentro 

do universo de ativos disponíveis no mercado.  

Apesar da construção de estratégias de replicação ser um problema de importância 

pratica muito útil para profissionais de investimentos, a literatura sobre esse tema é 

pouco desenvolvida (CORIELLI; MARCELINNO, 2006). 

Data IFR-M IMA-B IMA-C IMA-S IMA-G IMA ex-C CDI IBOVESPA S&P500

2010 11,87% 17,04% 23,50% 9,77% 12,98% 12,39% 9,75% 1,04% 12,78%

2011 14,45% 15,11% 12,10% 11,63% 13,65% 13,72% 11,60% -18,11% 0,00%

2012 14,30% 26,68% 34,65% 8,50% 17,73% 16,87% 8,40% 7,40% 13,41%

2013 2,61% -10,02% -9,59% 8,20% -1,42% -0,97% 8,06% -15,50% 29,60%

2014 11,40% 14,54% 12,04% 10,82% 12,36% 12,37% 10,81% -2,91% 11,39%

2015 7,13% 8,88% 10,77% 13,27% 9,32% 9,25% 13,24% -13,31% -0,73%

2016 23,37% 24,81% 18,65% 13,84% 21,00% 21,08% 14,00% 38,94% 9,54%

Média Aritmética 12,16% 13,86% 14,59% 10,86% 12,23% 12,10% 10,84% -0,35% 10,86%

Desvio Padrão 6,49% 12,19% 13,60% 2,20% 7,13% 6,89% 2,28% 19,68% 10,13%
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As medidas de avaliação da qualidade da indexação mais comuns são: o erro de 

acompanhamento ou tracking error (T.E) e o erro de aderência (E.A), ou retorno em 

excesso. 

O erro de aderência (E.A), ou retorno em excesso, nada mais é que a diferença de 

retorno entre o portfólio e o índice, podendo ser uma média dessa diferença, conforme 

fórmula abaixo: 

 

𝐸. 𝐴 =  
∑ 𝑟𝑡 − 𝑅𝑡

𝑇
𝑡=1

𝑇
 

𝑟𝑡, 𝑅𝑡 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑒 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

 

Já o erro de acompanhamento ou tracking error (T.E), diferentes medidas são 

encontradas na literatura sem unanimidade na melhor medida (GAIVORONSKI; 

KRYLOV; WIJST, 2005).  

Beasley, Meade e Chang (2003) utilizam o erro quadrático médio como medida de 

T.E: 

𝑇. 𝐸𝐵𝑒𝑎𝑠𝑙𝑒𝑦 =  
1

𝑇
⌊∑(𝑟𝑡

𝑝 − 𝑅𝑡)
2

𝑇

𝑡=1

⌋

1
2

 

𝑟𝑡
𝑝
 = retorno do portfólio p no período t  

 Roll (1992), Rudd (1980), entre outros, utilizam a variância do erro de 

acompanhamento como medida de T.E. conforme fórmula abaixo: 

𝑇. 𝐸𝑅𝑜𝑙𝑙 = ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡
𝑝 − 𝑅𝑡)

𝑇

𝑡=1

 

Beasley, Meade e Chang (2003) questionam o uso da variância do erro de aderência 

como medida de T.E relevante, pois caso haja uma diferença constante de retorno 

entre carteira e índice, o valor do T.E é igual à zero, entretanto o valor da carteira e 

do índice pode ser extremamente discrepantes. Corielli e Marcellino (2006) afirmam 

que o ordenamento temporal da diferença dos retornos e sua persistência são 
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medidas relevantes para avaliar a eficiência da estratégia de indexação, e ambas 

medidas de T.E não levam em conta essa informação. 

Faremos uma revisão das principais técnicas de replicação focando em técnicas mais 

usuais na replicação de índices e posteriormente uma pequena revisão bibliográfica 

de artigos aplicados a replicação de índices de renda fixa e técnicas mais avançadas. 

 

2.4.2 Revisão das principais técnicas de replicação 
 

No contexto de gestão de portfólio passivo de renda fixa, além da replicação plena as 

formas básicas de replicação de um índice são: amostra estratificada, minimização do 

erro de acompanhamento (T.E) e replicação baseada em fatores (MARTELLINI; 

PRIAULET, P.; PRIAULET, S., 2003) 

 Replicação Plena  

A replicação plena é a forma mais simples de indexação, basta observar os 

componentes e seus devidos pesos na carteira teórica do índice e reproduzir na 

carteira indexada. O objetivo é gerir um portfólio cuja composição dos ativos e a 

proporção/peso seja exatamente igual ao índice. 

A vantagem dessa abordagem é que o erro de acompanhamento (T.E) é praticamente 

zero, porém os custos de transação aumentam, consideravelmente.  Ativos com peso 

pequeno proporcionalmente incorrem em alto custo de transação, além disso 

rebalanceamentos frequentes dos índices levam a alto número de transações, sendo 

mais crítico em momentos de alta volatilidade pois a flutuação de preços pode fazer 

com que muitos ativos entrem e saiam do índice. (SANT´ANNA; FILOMENA; 

CALDEIRA, 2016). 

Outra deficiência nessa técnica é o alto desembolso inicial para montar a carteira, 

inviabilizando o uso para investimentos de montantes reduzidos, caso de fundos de 

investimentos iniciantes ou investidores individuais. Carvalhais e Duarte Jr. (2015) 

observam que considerando o lote padrão no mercado secundário de títulos públicos 

nacionais, seria necessário o desembolso de cerca de R$300 milhões para replicar o 

índice IMA-B, valor acima da média do patrimônio líquido observado nos fundos de 

investimentos que possuem esse índice como referência de mercado. 
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A replicação plena é viável apenas quando o patrimônio líquido do fundo é substancial, 

a estrutura do índice é mantida constante por um longo período e grandes aportes e 

retiradas não impactem o fundo. Quando essas condições não são atendidas, o gestor 

precisa considerar uma estratégia de replicação parcial e lidar com o problema do erro 

de acompanhamento (CORIELLI; MARCELLINO, 2006). 

 Amostra Estratificada 

Já na abordagem de amostra estratificada, o índice é dividido em células nas quais os 

ativos tenham características comuns, por exemplo: intervalo de vencimentos, 

setores, intervalo de coupon, duration, etc. Após a estratificação do índice, o portfólio 

indexado é montado selecionando os ativos que irão representar cada célula do 

índice. 

Diferentes formas são utilizadas nesse processo. Mossavar-Rahmani (1997), sugere 

que cada ativo selecionado para o portfólio indexado deva ser igual à média do retorno 

total esperado e das características de todos os ativos que compõe aquela célula. 

Outros autores sugerem a seleção do ativo que tenha o maior valor de mercado 

relativo aos outros que compõe aquela célula. Outra forma comum é que os ativos 

sejam escolhidos afim de corresponder a contribuição para duration daquela célula no 

índice. 

Dynkin e Hyman (2002) afirmam que conseguem replicar a performance dos títulos 

do governo norte-americano com apenas seis ativos e 13 pontos base de T.E. 

Primeiramente o índice de referência é particionado em três intervalos de 

vencimentos, dentro desses segmentos os ativos são divididos em dois grupos: um 

com duration acima da média daquele segmento e o outro com duration abaixo da 

média. Feito isso um ativo com liquidez é selecionado para cada meio-segmento, os 

respectivos pesos são definidos de forma com que o duration do par seja igual a 

contribuição do segmento para a duration do índice. 

Quanto mais ativos são incluídos para representar uma célula, mais proximamente o 

portfólio indexado irá acompanhar o índice. Nota-se que a replicação plena é um caso 

particular da amostra estratificada uma vez que todos os ativos que compõe 

determinada célula irão compor o portfólio indexado. 



26 
 

 
 

Apesar de serem baseados em amostragem, as técnicas podem se tornar bastante 

sofisticadas. O processo de amostragem pode ser realizado utilizando otimização.  

Seix e Akhoury (1986) sugerem um modelo de programação linear no qual a função 

objetivo é maximizar o valor de mercado do portfólio indexado, sujeito a restrições em 

que a soma do peso de cada ativo que se enquadra em uma célula deverá ser igual 

ao peso daquela célula no índice subjacente. Caso o peso de uma célula no índice for 

menor que um parâmetro K, é excluída do sistema de restrições, que fica assim: 

𝑤1𝑑𝑚1 + 𝑤2𝑑𝑚2 + ⋯ +  𝑤𝑛𝑑𝑚𝑛 =  𝐺𝑚 

Onde:    m= Número total de células representadas na carteira indexada; 

   n= Número total de ativos no universo;  

   Gi= Peso de cada célula no Índice; 

   i= 1,..., m; 

   ∑ 𝐺𝑖 
𝑚
𝑖=1 ≤ 1, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑖 ≥ 𝐾; 

   wj = Peso na carteira indexada do ativo j; 

   j= 1, ..., n; 

   dij = 0 se ativo não classifica para célula i; 1 se classifica; 

 

A resolução do sistema linear irá fornecer o peso de cada ativo componente do 

portfólio indexado. Essa abordagem dispensa dados históricos e está baseado na 

composição atual do índice. Nesse modelo, presume-se que a composição atual do 

índice é o melhor instrumento para determinar seu valor no futuro.  

Esse tipo de replicação de índices é altamente bem-sucedida em acompanhar a 

performance de um índice (ELTON et al. 2014, p.570). Entretanto, a técnica de 

amostra estratificada não leva em consideração a importante correlação entre as 

células. Além disso, como a volatilidade do retorno em algumas células é maior que 

outras, a necessidade de igualar uma célula ao índice é mais crítica que outras. 

 Minimização do Erro de Acompanhamento (T.E): 

O problema de indexação utilizando essa metodologia é solucionado por meio de 

otimização quadrática. Otimização é uma área da matemática aplicada que de forma 

geral lida com algoritmos eficientes que buscam encontrar uma solução ótima, sujeito 
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a certas restrições, dentre um conjunto de soluções possíveis (PACHAMANOVA, 

2010). 

Uma das primeiras aplicações de otimização em finanças foi proposta por Markowitz 

(1952). Nesse artigo seminal, o autor propõe a combinações de ativos de maneira a 

obter uma fronteira eficiente, ou seja, um conjunto de portfólios que dado certo nível 

de retorno esperado sejam o de menor variância. Assim, os pesos dos ativos que 

compõe um portfólio eficiente são definidos após a solução de uma programação 

quadrática obedecendo as restrições de pesos não negativos e a soma dos pesos 

igual a 1. Conforme ilustrado abaixo: 

𝑀𝑖𝑛 𝑉(𝑅) = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Sujeito à:   ∑ 𝑋𝑖 =𝑛
𝑖=1 1; 𝑋𝑖 ≥ 0 ; 𝐸 = ∑ 𝑋𝑖𝜇𝑖

𝑛
𝑖=1  

 

O conceito de otimização Média-Variância de Markowitz pode ser ampliado para 

construir portfólios indexados.  Na prática a otimização média-variância é muito mais 

comum aplicada nesse contexto. Uma vez que o gestor de recursos é pago para obter 

performance acima do índice de referência, ele geralmente não se preocupa com a 

variância absoluta de seus portfólios, mas com os desvios em relação ao índice de 

referência (CHAN; KARCESKI; LAKONISHOK, 1999). 

Portanto, no contexto de indexação, o problema de média-variância de Markowitz 

passa a ser o de minimização dos desvios da carteira em relação ao índice de 

referência, ou minimização do erro de acompanhamento (T.E). 

O próprio Markowitz (1987) define o problema de indexação como uma aplicação da 

abordagem de média-variância tradicional na seleção de portfólio, conforme equação 

abaixo: 

𝐸 =  𝜇´𝑋 − 𝜇´𝑊 

        𝑉 = (𝑋 − 𝑊)´𝐶(𝑋 − 𝑊)  

Sujeito à  𝐴𝑋 ≥ 𝑏 

   Onde:   𝜇 = Vetor de retornos esperados 
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    𝑋 = Vetor de pesos do portfólio indexado 

    𝑊 = Vetor de pesos do índice de referência 

    C = Matriz de variância-Covariância 

A otimização se dá ao minimizar a variância dos desvios dos pesos da carteira 

indexada em relação aos pesos no índice, dado certo nível de desvio esperado. 

Conforme o autor, entre portfólios que superam o retorno do índice na média o gestor 

prefere o portfólio que faz isso com maior certeza. 

Roll (1992) aborda esse problema de forma semelhante, sendo a função objetiva a 

ser minimizada a variância do erro de acompanhamento (T.E) ou Tracking Error 

Variance (TEV). O autor define T.E como o desvio de retorno em relação ao índice, 

aqui definida como erro de aderência (E.A). Por exemplo: 

    Minimizar   𝑥`𝑉𝑥  

    Sujeito a :  𝑥´1 = 0 

                 𝑥´𝑅 = 𝐺 

   Onde:    𝐺= Erro de acompanhamento (T.E) esperado. 

    𝑥= diferença peso entre carteira indexada e índice. 

    V = Matriz de variância-Covariância. 

  

E a solução algébrica: 

    𝑥 =
𝐺

𝑅1−𝑅0
 . (𝑞1 − 𝑞0) 

Portfólios designados em subscrito “0” e “1” são membros particulares da fronteira 

eficiente, sendo o primeiro o portfólio de mínima variância global e o último um portfólio 

cuja uma reta traçada na origem até o portfólio de mínima variância global intercepta 

a fronteira eficiente.   

Alterações nos pesos dos ativos relativos ao índice, x, necessário para minimizar a 

variância do erro de acompanhamento (T.E) dado certo nível de performance relativa 

ao índice esperada, G, é proporcional a diferença entre os pesos dos ativos nos dois 

portfólios eficientes, 1 e 0, ou seja, quanto maior a diferença relativa nos pesos do 
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portfólio 1 e 0, maior deverá ser a variação nos pesos do portfólio indexado relativo 

ao índice. 

Apesar se muito usual, essa técnica apresenta problemas, uma vez que o portfólio 

indexado na maioria das vezes não é eficiente do ponto de vista média-variância. 

Assim, dado o retorno obtido por certo portfólio, uma outra carteira poderia ser 

selecionada com risco menor. Por isso, a prática da minimização da volatilidade do 

erro de acompanhamento demonstra um conflito entre os objetivos do gestor de 

recursos e do investidor final (CHAN; KARCESKI; LAKONISHOK, 1999). 

Essa técnica envolve dois passos separados: a estimação da matriz de covariância 

dos retornos dos ativos e o uso dessa matriz para a otimização do erro de 

acompanhamento (MARTELLINI; PRIAULET, P.; PRIAULET, S., 2003). 

Os benefícios da otimização de portfólios dependem da acurácia da previsão dos 

momentos da distribuição dos retornos. A matriz de covariância-variância 

desempenha papel fundamental no processo de otimização. O fator chave para o 

sucesso da replicação de um índice é o poder da estimativa da matriz de covariância.  

(CHAN; KARCESKI; LAKONISHOK, 1999; SHENG, 2000). 

As formais mais usuais de estimar a matriz de covariância, são listadas abaixo. 

 Matriz de covariância amostral: 

A forma mais direta de estimar a covariância dos retornos é a matriz de covariância 

amostral dos retornos históricos, também conhecida como matriz de covariância 

completa (MARTELLINI; PRIAULET, P.; PRIAULET, S., 2003). Por exemplo: 

𝑆 =  
1

𝑇 − 1 
∑(𝑅𝑡 − �̅�)(𝑅𝑡 − �̅�)𝑇

𝑇

𝑡=1

 

 Onde:       𝑇=  Tamanho da amostra. 

    𝑅𝑡= Vetor N de retornos no período t. 

    �̅� = Vetor N da média dos retornos . 

 

Apesar de simples, esse estimador apresenta deficiências. A matriz de covariância 

pode ter muitos parâmetros comparado com os dados disponíveis, e isso leva a 
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poucos graus de liberdade relativamente para os números de parâmetros que são 

estimados, gerando um erro amostral grande. Ao estimar vários parâmetros, uma 

longa série de dados seria necessária para estimar a matriz de covariância com 

acurácia, o que poderia levar a utilizar dados antigos que já não representam a 

realidade do mercado (MARTELLINI; PRIAULET, P.; PRIAULET, S., 2003). 

 Outro ponto negativo, apontado por Huber (1977) é o fato da estimação utilizar a 

média aritmética, esta pode gerar viés significativo pois não excluí dados outliers da 

amostra.  

 

 Matriz de covariância baseada em fatores: 

Estimativas através da matriz de variância-covariância amostral, podem refletir 

eventos específicos de um ativo e assim afetar vários ativos ao mesmo tempo, porém 

não é esperado que persista ao longo do tempo. Uma forma de lidar com isso é 

retirando o componente idiossincrático da covariância ao introduzir fatores comuns 

que captem o retorno dos ativos (CHAN; KARCESKI; LAKONISHOK, 1999). 

No modelo de índice único de Sharpe (1963) também conhecido como modelo 

diagonal, o fator comum é igual ao nível de um índice, seja o índice do mercado 

acionário ou o produto interno bruto (PIB) ou qualquer índice que tenha grande 

influência no retorno dos ativos de interesse. 

Outros modelos de fatores são frequentemente usados variando basicamente a 

quantidade e os fatores comuns. Um dos mais conhecidos é o modelo de três fatores 

proposto por Fama e French (1996) que utiliza como fator um índice de mercado, o 

tamanho da empresa e o índice Valor Patrimonial / Valor de Mercado5. 

Uma formulação para o modelo de fator dos retornos de um ativo, pode ser: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛽𝑖0 + ∑ 𝛽𝑖𝑗 + 𝑓𝑗𝑡

𝑘

𝑗=1

+∈𝑖𝑡 

 

                                                           
5 Book- to- Market  em inglês. 
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Onde: 𝑓𝑗𝑡 = o j-ésimo fator comum no tempo t 

∈𝑖𝑡 = termo residual 

𝛽𝑖𝑗 = sensibilidade do ativo i em cada fator K 

 

Uma vez que o modelo é linear, o parâmetro beta da equação pode ser estimado 

através de uma regressão linear simples, regredindo o retorno histórico de um ativo 

contra o retorno histórico de um índice. 

Assumindo que os fatores são não correlacionados com o retorno residual, e os 

retornos residuais são mutuamente não correlacionados, a matriz de covariância V 

dos retornos em um conjunto de N é dado por: 

𝑉 = 𝐵 Ω 𝐵′ + 𝐷 

Onde: 𝐵= Matriz de Betas 

Ω= Matriz de variância-covariância dos fatores 

𝐷= Matriz diagonal da variância do retorno residual 

 

 Matriz de covariância baseada em covariância constante: 

Este modelo de estimação da matriz de covariância assume que a covariância entre 

todo par de ativos é idêntica. Chan, Karceski, Lakonishok (2009) estima a covariância 

como uma média simples das covariâncias entre os pares de ativos no período 

analisado. De acordo com os autores essa é uma versão do modelo de James-Stein 

que reduz cada par de covariância para um média global de covariâncias. 
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 Replicação baseada em fatores 

A decomposição dos fatores de risco gerada pelos modelos de fatores pode ser 

utilizada para replicação de índices.  

O fator gerador da diferença entre retorno do portfólio e do índice, ou seja, o T.E, no 

modelo de fatores é dado por: 

𝑟𝑃𝑡 − 𝑟𝐵𝑡 = 𝛽𝑃0 − 𝛽𝐵0 ∑ (𝛽𝑃𝑗 − 𝛽𝐵𝑗)𝑓𝑗𝑡 +
𝑘

𝑗=1
(𝜖𝑃𝑡 − 𝜖𝐵𝑡) 

Onde 𝑟𝑃𝑡 , 𝑟𝐵𝑡 são os retornos do portfólio e do índice, respectivamente, no tempo t e 

os seus coeficientes, que representam sensibilidade aos fatores, representam 𝛽𝑃𝑗 , 𝛽𝐵𝑗 

para os fatores que vão de j= 0,1,...,k. . 

Assim, um portfólio que possui sensibilidade aos fatores semelhantes ao do índice, 

faria um bom trabalho minimizando a volatilidade do T.E  𝜏𝑝, assume-se que os fatores 

são não correlacionados: 

𝜏𝑝 =  ∑ (𝛽𝑃𝑗 − 𝛽𝐵𝑗)
2𝑘

𝑗=1
𝜔𝑗 +  𝜓𝑝 

 

Conforme Beasley, Meade, Chang (2003), no caso de um fator único, após estimar o 

coeficiente beta do retorno de cada ativo contra o retorno do índice, um modelo de 

minimização da variância com a restrição de que o beta do portfólio indexado seja 

igual a um (uma vez que o índice tem um coeficiente de regressão igual a um quando 

regredido com ele mesmo) é construído e resolvido afim de encontrar o portfólio 

indexado. 

Para Rudd (1980) na ausência de custos de transação, a seleção de portfólios 

indexados, se reduz a encontrar um portfólio com beta unitário e mínimo risco residual 

em relação ao índice de referência. O problema pode ser exemplificado assim: 
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𝑀𝑖𝑛 𝜔𝑝
2 

Sujeito a: 𝛽𝑃 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝛽𝑖 = 1; ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 = 1; 𝑥𝑖 ≥ 0 

Onde: 𝜔𝑝
2: variância residual do portfólio; 

𝛽𝑃: Beta do portfólio  

𝑥𝑖: peso do ativo i no portfólio, não negativo. 

 

O mesmo autor introduz a questão do custo de transação na função objetiva do 

problema, assumindo que os custos de transação sejam proporcionais às transações, 

sendo a função objetiva transformada segundo equação abaixo: 

𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑇 + 𝑉𝜔𝑝
2 

𝑇 =  𝑡𝑝𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
0) + 𝑡𝑠𝑗(𝑥𝑗

0 − 𝑥𝑗) 

Onde: 

𝑇 :  custo transação total  

 𝑡𝑝𝑗, 𝑡𝑠𝑗 : custo de transação em operações de compra, venda, respectivamente. 

𝑇 ,𝑉 : coeficiente negativo, risco-retorno tradeoff das alterações. 

𝑥𝑖
0= peso inicial do ativo i. 

 

Além dos trabalhos de replicação de índices utilizando fatores únicos, modelos 

multifatoriais são reportados na literatura, como os de Haugen e Baker (1990) e Larsen 

e Reinick (1998). 

No contexto de renda fixa, os fatores podem ser estimados através da Análise de 

Componente Principal (PCA) dos movimentos da estrutura a termo da taxa de juros. 

Diversas evidências empíricas demonstram que mais de 90% da variância da 

estrutura a termo da taxa de juros é explicada apenas usando os três primeiros 

componentes: componente do movimento paralelo, componente da oscilação da 

inclinação e o componente da curvatura (MARTELLINI; PRIAULET, P.; PRIAULET, 

S., 2003). 
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Supondo um modelo de três fatores, j=3, o retorno de cada ativo pode ser escrito da 

seguinte forma: 

𝑅𝑡𝑖 =  𝑠1𝑖𝐹𝑡1 + 𝑠2𝑖𝐹𝑡2 + 𝑠3𝑖𝐹𝑡3 + 𝜀𝑡𝑖  

E o retorno do índice de referência: 

𝑅𝑡𝑀 =  𝑠1𝑀𝐹𝑡1 + 𝑠2𝑀𝐹𝑡2 + 𝑠3𝑀𝐹𝑡3 +  𝜀𝑡𝑀 

A técnica de replicação baseada em fatores consiste em escolher os pesos dos ativos 

no portfólio indexado de forma a igualar os fatores de risco do índice de referência à 

carteira indexada. Na prática, estima-se os coeficientes dos fatores escolhidos através 

de regressão linear tanto dos ativos candidatos a carteira indexada quanto do índice 

de referência, feito isso procede-se com a minimização da variância do erro de 

acompanhamento utilizando alguma metodologia para estimar a matriz de variância-

covariância, fato novo é a restrição que iguala o coeficiente dos fatores do índice de 

referência estimados anteriormente, conforme abaixo: 

∑ 𝑤𝑖𝑠1𝑖

𝑛

𝑖=1

=  𝑠1𝐵;  ∑ 𝑤𝑖𝑠2𝑖

𝑛

𝑖=1

=  𝑠2𝐵;  ∑ 𝑤𝑖𝑠3𝑖

𝑛

𝑖=1

=  𝑠3𝐵  
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2.4.3 Revisão da literatura e técnicas avançadas 

2.4.3.1 Renda Fixa 
 

Diferentes abordagens ao problema de indexação foram produzidas nos últimos anos, 

porém a maioria dos trabalhos acadêmicos pesquisados são aplicados ao mercado 

acionário. A literatura aplicada à índices de renda fixa é escassa. 

Seix e Akhoury (1986) descrevem três técnicas para o problema de indexação no 

mercado de renda fixa: amostra estratificada, programação linear e minimização da 

variância do T.E. Na última, é proposto um modelo de precificação6 para um ativo de 

renda fixa, no qual o preço é estimado em termos de dois fatores: 1- série de fluxos 

de caixa descontados a diferentes taxas de juros spot ao longo da vida do ativo; 2- um 

conjunto de fator especial que afetam o preço dos ativos como setor, rating e taxa de 

coupon. 

Uma vez estimado o preço dos ativos, aproxima-se o valor do portfólio proposto com 

o valor do índice sendo o T.E a diferença ente os dois. Posteriormente, uma 

otimização quadrática é realizada, afim de minimizar a variância do T.E dado certo 

nível esperado de T.E, resolvendo assim os pesos dos ativos que irão compor o 

portfólio indexado, condicionado a matriz de variância-covariância estimada através 

de dados históricos. Segundo os autores, uma hipótese central do modelo é que a 

matriz de variância-covariância seja estável ao longo do tempo, permitindo assim 

estimá-la com dados históricos. 

Worzel, Vassiadou-Zeniou, Zenios (1994), ponderam que diferentemente de ações 

onde se extrapola dados históricos para estimar o coeficiente de correlação dos ativos 

e assim proceder com o modelo de otimização, ativos de renda fixa não são, de forma 

geral, perpétuos, assim seus retornos variam na medida que estão próximo a data de 

vencimento, sendo de pouco valor de dados históricos. Portanto, modelos de Média-

Variância que consideram apenas os dois momentos da distribuição dos retornos não 

são aplicados para portfólios indexados de renda fixa.  

Os autores utilizam a abordagem de simulação e otimização integrada, para atacar o 

problema de indexação. Gera-se cenários para o retorno dos ativos componentes do 

                                                           
6 Do inglês: valuation 
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índice, utilizando simulações da estrutura a termo da taxa de juros aliada a um modelo 

de fluxo de caixa de cada ativo, posteriormente aplica-se um modelo de otimização 

para selecionar o portfólio com menor T.E dentro dos cenários gerados na simulação. 

O modelo de otimização é uma generalização da programação de Desvio Absoluto da 

Média (MAD) de Konno e Yamazaki (1991). Nele, busca-se a maximização do retorno 

esperado, enquanto limita-se os desvios negativos entre retornos da carteira e do 

índice, ou downside error (). Através de tentativa e erro, encontra-se o menor valor 

do parâmetro “” no qual uma solução para a programação linear é possível. O modelo 

inclui custo de transações, permite aportes e restringe a diversificação.  

No teste empírico, dados da estrutura a termo da taxa de juros mensal são utilizados 

como input na simulação dos cenários, portanto no cálculo do retorno dos ativos, 

depois uma otimização MAD é realizada. O portfólio selecionado é mantido por um 

mês, após a árvore é recalibrada com os dados da estrutura a termo do próximo mês 

e uma nova otimização é realizada. O retorno do portfólio é calculado com dados reais 

e não com os retornos da simulação. Testes são realizados utilizando o índice 

Salomon Brothers Mortgage Index, e o retorno da carteira é superior ao índice no 

período. 

Caldeira, Moura e Santos (2016) utilizam modelos de fatores dinâmicos afim de 

otimizar carteiras no mercado de renda fixa. Também é desenvolvido um modelo de 

otimização com restrição a duration para aplicações em fundo indexados. Testes 

empíricos são realizados utilizando duas bases de dados distintas com títulos do 

tesouro americano de diferentes vencimentos. Primeiramente, os diferentes modelos 

de fatores são aplicados na curva de rendimento dos títulos afim de obter os 

parâmetros necessários na otimização, que são as expectativas de retorno e matriz 

de variância-covariância. No modelo de otimização a função objetivo é basicamente a 

minimização da variância, porém o grau de aversão ao risco do investidor é levado 

em conta, as restrições são de não-negatividade e soma dos pesos igual a 1. No caso 

da proposta para a carteira indexada, a restrição de que a duration seja igual à um 

valor definido é incluído. Apesar de testar a carteira proposta, os resultados são 

medidos em relação ao índice de Sharpe nada é dito em relação ao erro de 

acompanhamento.  
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Apenas um artigo foi encontrado com aplicação ao mercado brasileiro de renda fixa. 

Carvalhais e Duarte JR. (2015) propõe a replicação do índice IMA-B, através de uma 

solução integrada de simulação e otimização. Inicialmente, m cenários são gerados 

para a estrutura a termo dos cupons de IPCA afim de obter a marcação a mercado 

dos ativos assim como a Duração de Macaulay (D.M)7 dos ativos e do índice. 

Posteriormente, um modelo de otimização é proposto com quatro funções perda 

diferentes baseadas na diferença da DM entre a carteira e o índice, retornando à 

quantidade ótima de cada ativo em número de lotes. 

Ou seja, busca-se controlar o descasamento entre a carteira e o índice com a 

minimização das diferenças entre as durações das duas carteiras para os diferentes 

cenários gerados para a evolução da estrutura a termo dos cupons de IPCA.  

Cinco estudos simulados são realizados, alterando parâmetros do modelo, e os 

resultados são avaliados em relação aos desvios da D.M, B-Var, Beta e R-quadrado 

obtido através de regressão linear em relação ao IMA-B. Outros três fundos de 

investimentos também são usados na comparação. Custos de transação e outras 

restrições mais factíveis para a gestão de recursos não foram avaliadas, 

comprometendo o estudo em certo nível. 

 

2.4.3.2 Restrição de Cardinalidade 

 

Coleman, Li, Henniger (2006) demonstram que o problema de minimização do erro de 

acompanhamento, quando se restringe a quantidade total ativos que irão compor a 

carteira indexada, é de natureza NP-Difícil, portanto de solução demorada e inviável 

para aplicações do mundo real. Conforme os autores: “resolver esse problema é NP-

Difícil e não surpreendentemente, todos os métodos existentes para o problema de 

minimização do erro de acompanhamento sujeito a restrição de cardinalidade são 

heurísticas por natureza”. 

Jasen e Djik (2002) sugerem uma heurística simples a fim de criar um portfólio 

indexado que replique o índice S&P500 com apenas 25 ações. Inicialmente resolve-

se o problema de programação quadrática (minimização do erro de acompanhamento) 

                                                           
7 Do inglês, Duration. 



38 
 

 
 

obtendo os pesos dos ativos da carteira indexada, feito isso são retirados os 25 ativos 

com menor peso nessa carteira e realizado uma nova rotina de otimizações 

sucessivamente até restar apenas 25 ativos.  

Heurísticas mais complexas são utilizadas por Beasley, Meade e Chang (1999) no 

qual a heurística populacional ou algoritmos genéticos são usados para escolher o 

portfólio indexado ideal. 

Sant´Anna, Filomena, Caldeira (2016) utilizam um modelo híbrido de heurística e 

otimização, valendo-se de algoritmos genéticos para selecionar os ativos que irão 

compor a carteira e posteriormente um modelo de programação não linear para 

definição do peso desses ativos. 

2.4.3.3 Cointegração 
 

Segundo, Corielli e Marcellino (2006) a maioria da literatura sobre o tema assume que 

a solução do problema de indexação se baseia em uma simples minimização de 

alguma medida de erro de acompanhamento sob restrições de investimentos e custos 

de transações e se concentram em formas eficientes de realizar essa minimização. 

Apesar de importantes, outros problemas relevantes deveriam ser considerados antes 

de minimizar o erro de acompanhamento. Os autores concentram no estudo da 

relação entre a dinâmica de preços da série temporal de preços dos ativos contidos 

no índice de referência, no índice propriamente dito e no portfólio indexado. 

Alexander e Dimitriu (2005) questionam o uso de correlação como medida principal 

na otimização e solução de problemas de indexação. De acordo com os autores, a 

correlação é aplicada apenas em variáveis estacionárias, falta estabilidade e de curto 

prazo. Portanto, minimização do T.E pode gerar em portfólios dependentes da 

amostra e instáveis em mercados voláteis. A proposta dos autores é utilizar a 

cointegração como ferramenta para indexação, segundo estes, a indexação baseada 

em cointegração é mais apropriado do que indexação baseado em minimização da 

variância do T.E, ou qualquer estratégia baseada em otimização do retorno e não na 

otimização do preço. 

 

 



39 
 

 
 

 

3 METODOLOGIA 

Afim de avaliar a aplicação dos modelos mencionados acima para o caso brasileiro 

de renda fixa, foi escolhido o modelo de minimização do erro de acompanhamento 

(T.E) utilizando a matriz de covariância amostral. 

A escolha do mercado de renda fixa nacional, utilizando o índice de referência IMA-

Geral, se justifica por ser um setor extremamente representativo do ponto de vista de 

alocação de recursos, sendo o valor de mercado do índice de cerca de R$3 trilhões, 

por exemplo. Além disso, até presente dada, não foram encontrados trabalhos 

acadêmicos que explorem a replicação do índice citado, portanto esse trabalho é 

inédito. 

A técnica de minimização de erro de acompanhamento (T.E) e a estimação da matriz 

de covariância amostral, foi escolhida pela sua simplicidade na aplicação, apesar de 

mais sofisticada que a amostra estratificada e a replicação plena. Alinhado assim com 

o objetivo de proporcionar ferramentas para os fundos de investimentos iniciantes 

alocarem seus recursos de forma eficiente através da estratégia passiva. 

Foram utilizados dados diários dos preços de títulos públicos que participaram dos do 

índice IMA-Geral, de 16/09/2013 até 16/09/2016. Primeiramente, os retornos dos 

ativos foram auferidos e posteriormente ajustados da seguinte forma: 

  𝑟𝑡,𝑡+1 =  
𝑉𝑡+1−𝑉𝑡+ 𝐷𝑡,𝑡+1

𝑉𝑇
  

  Onde:  𝑟𝑡,𝑡+1 = Retorno do ativo entre a data t e data t+1 

   𝑉𝑇 = Preço do ativo na data t 

   𝑉𝑡+1 = Preço do ativo na data t+1 

   𝐷𝑡,𝑡+1 = Fluxo de caixa pago entre data t e t+1 

 

  𝐹 = 1 −  
𝐷

𝑃𝑢
 

 

  Onde:  F = Fator de ajuste 
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   D = Fluxo de caixa pago (juros e correção monetária) 

   Pu =  Preço do ativo antes do pagamento de juros 

   

Conforme metodologia da ECONOMÁTICA, o fator de ajuste é o número pelo qual 

são multiplicadas todas as cotações anteriores ao fluxo de caixa pago (desde o início 

da série até o dia anterior ao provento) de maneira que as cotações anteriores ao 

provento sejam comparáveis às cotações posteriores ao provento. É necessário então 

que as cotações anteriores a um provento (desde o início do histórico até o dia antes 

da data EX) sejam ajustadas de maneira a serem comparáveis às cotações pós-

provento e a refletir somente valorizações e desvalorizações genuínas. 

Inicialmente, estimou-se a matriz de variância-covariância através dos dados 

históricos de retornos dos ativos que compõe o índice em três janelas diferentes, 

252,126 e 63 dias anteriores à data de rebalanceamento do portfólio, chamaremos 

cada período de janela de otimização, assim como em Gaivoronski, Krylov, Wijst 

(2005).  

Ativos que deixaram de ser negociados dentro desse intervalo ou ativos que 

começaram a ser negociados entre o 1º e 252º dia, por exemplo, por simplificação 

foram considerados como retorno igual a zero, mesmo não havendo negociação. 

A periodicidade do rebalanceamento do portfólio indexado é mensal, seguindo a 

metodologia do índice de referência. Como os subíndices obedecem a regras 

diferentes em relação a data do rebalanceamento, IFR-M, IMA-S, IMA-C 1º dia útil e 

IMA-B 15º dia útil, a data escolhida para o rebalanceamento foi no 16º dia útil de cada 

mês. 

A cada data de rebalanceamento é feito uma seleção de ativos candidatos a carteira 

indexado e uma nova rotina de otimização é realizada. Duas técnicas diferentes são 

utilizadas: o método de minimização do erro de acompanhamento (TEV) sugerido por 

Roll (1992) e outro modelo idêntico ao anterior exceto pela exclusão do parâmetro de 

retorno esperado, definido como modelo de mínima variância global (MVG). 

Em ambos casos, a função objetivo a ser minimizada é a volatilidade da diferença 

ente o retorno da carteira e do índice, ou T.E, sujeito as seguintes restrições: 
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1- Diferença de retorno entre carteira e índice deve ser igual a zero8. 𝑥´𝑅 = 0 

2- A soma dos pesos do portfólio indexado igual a um.  𝑥´1 = 0 

3- Pesos não negativos. 

4- Peso igual a zero, caso não atenda o critério de liquidez. 

5- Peso igual a zero, para ativos que irão vencer dentro da janela fora da 

amostra (até próximo rebalanceamento). 

A única diferença da careteira de MVG para TEV exclui-se a restrição número 1, nesse 

caso não haveria necessidade de estimar o retorno esperado dos ativos, focando 

apenas na estimação da matriz de variância-covariância, qualquer outro ponto da 

fronteira eficiente colocaria ênfase na estimação dos retornos esperados (CHAN; 

KARCESKI; LAKONISHOK, 1999). 

A última restrição impõe um critério de liquidez, tornando mais factível a seleção de 

ativos para o gestor e menor custo de transação, uma vez que o gestor só irá realizar 

operações em ativos comprovadamente líquidos. Este critério é composto por dois 

fatores:  

1- Presença em pelo menos 95% dos dias úteis de negociação;  

2- Volume de negócios de pelo menos 0,5% do volume total negociado no período; 

Para serem selecionados para a lista de ativos candidatos a carteira indexada, os 

ativos precisam atender cumulativamente os critérios listados acima dentro do período 

de 3 meses anteriores aos períodos de rebalanceamento do índice. Para isso, dados 

da negociação no mercado secundário dos títulos públicos nacional foram utilizados. 

Portanto está buscando o portfólio com menor volatilidade na diferença entre retorno 

da carteira e do índice, dado que o retorno estimado deste portfólio seja igual ao do 

índice, no caso do portfólio TEV. Já no caso do MVG, busca-se o portfólio com menor 

variância da diferença de retorno.  

                                                           
8 Válido somente para modelo TEV 
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O retorno do índice foi estimado como sendo a média aritmética do retorno dos ativos 

que compõe este índice considerando a janela de otimização, 252, 126 e 63 dias úteis 

anteriores ao balanceamento. 

Definido a função objetivo e as restrições, a solução do problema de programação 

quadrática é a matriz de pesos do portfólio indexado. 

Após o processo de otimização e a definição dos pesos do portfólio indexado, uma 

avaliação ex-post da performance da indexação é realizada ao submeter esse portfólio 

a uma “corrida de cavalo” através da análise de dados fora-da-amostra até a próxima 

data de balanceamento e assim sucessivamente. 

 Esse processo foi repetido 24 vezes, divididos em dois períodos: 

 Período 1: 16/09/2014 à 15/09/2015; 

 Período 2: 16/09/2015 à 15/09/2016. 

A extensão da análise para um segundo ano se justifica afim de evitar mera 

casualidade amostral além de testar a robustez do modelo. Os dois períodos refletem 

ciclos de política monetária distintos, no primeiro período ocorre um ciclo de elevação 

da taxa básica de juros e no segundo uma manutenção, conforme ilustrado abaixo: 

Figura 2 – Comportamento taxa básica de juros brasileira, SELIC. 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Finalmente, fundos de investimentos disponíveis no mercado brasileiro cujo 

benchmark é o IMA-Geral foram selecionados para posterior comparação com o 

portfólio indexado sugerido. Três fundos de investimentos foram escolhidos, seguindo 
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o critério de patrimônio líquido e data da constituição, as principais características de 

cada um são detalhadas abaixo: 

 

Tabela 5- Característica fundos de investimentos benchmark IMA-G 

 

Fonte: Economática 

 

 

Chama a atenção que diferentemente do índice IMA-G os fundos acima não são 

compostos exclusivamente por títulos públicos, na data analisada. No Fundo 2, a 

alocação de cerca de 17% em debêntures, demonstra que a indexação pode ser 

alcançada utilizando ativos não exclusivos dos componentes do índice de referência, 

apesar de incorrer em riscos diferentes, nesse caso há o risco de crédito dos títulos 

privados. 

Exceto o Fundo 2, todos cobram taxa de administração já descontado no valor da cota 

diariamente. O caso do Fundo 2, de acordo com o regulamento9, apesar de ser um 

fundo aberto, seu público alvo são outros fundos de investimentos e fundos de 

investimentos em cotas da própria instituição que o administra. Geralmente estes 

                                                           
9 
http://www.bradescoprivate.com.br/pdf/fundos_private/Bradesco_Private_FIC_FI_Renda_Fixa_IMA_Geral_Ati
vo/Prospecto.pdf 

R eferência F undo  1 F undo  2 F undo  3

N o me Caixa FI Brasil Ima Geral Tp RF LPBram FI RF Ima Geral Wm RF Ima Geral FI

Gesto ra Caixa Bram Banco Citibank

A dministrado ra Caixa Bradesco Citibank

T axa de A dministração   % a.a. 0,20 0,00 0,80

P atrimô nio  em M ilhares R$ 1.209.260,98 R$ 1.106.267,11 R$ 27.105,03

D ata da Últ ima C arteira A berta 31/10/2016 30/11/2016 30/11/2016

A lo cação  em T í tulo s P úblico s (1)  66,53% 63,28% 68,91%

A lo cação  em C o mpro missadas (2)  33,47% 6,26% 33,47%

A lo cação  em D ebêntures 0,00% 16,52% 0,00%

A lo cação  em D ep. a P razo  (4)  0,00% 14,17% 0,00%

A lo cação  R enda F ixa (1+2+3+4)  100,00% 100,23% 102,38%

1º M aio r Invest imento   em % 33,47% 19,28% 33,47%

1º M aio r Invest imento

NTN-B 760199 2045-05-15 - 

Operações compromissadas

LFT 210100 2018-09-01 - Títulos 

públicos

LTN 100000 2017-04-01 - 

Operações compromissadas

2º M aio r Invest imento   em % 5,85% 6,51% 7,16%

2º M aio r Invest imento

LFT 210100 2021-03-01 - Títulos 

públicos

Banco do Brasil - Dep a prazo e 

otr tit de inst fin

LTN 100000 2018-01-01 - Títulos 

públicos

3º M aio r Invest imento   em % 4,80% 6,26% 4,80%

3º M aio r Invest imento

NTN-B 760199 2050-08-15 - 

Títulos públicos

NTN-B 760199 2024-08-15 - 

Operações compromissadas

LTN 100000 2017-07-01 - Títulos 

públicos

So ma do s 3 M aio res Invest imento s em % 44,11% 32,05% 45,44%
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fundos são chamados de master-feeder sendo essa uma estratégia comercial muito 

utilizada na indústria de fundos de investimentos ao redor do mundo. 

 

 

Fonte de dados: 

Os preços unitários (P.U) dos títulos públicos e a quantidade de títulos disponíveis no 

mercado foram disponibilizados pela ANBIMA.  

O valor da cota e a composição da carteira dos fundos de investimentos cuja 

referência de mercado é o índice Ima-Geral, foram obtidos pelo sistema 

ECONOMÁTICA. 

A composição da carteira do índice IMA-Geral, na data de rebalanceamento 

estipulada (todo 16º dia útil do mês), foi obtido através do terminal BLOOMBERG. 

Como este não fornece a composição diretamente, foi feito a coleta de dados dos 

subíndices do Ima-Geral (IFR-M, IMA-B, IMA-S, IMA-C) e posteriormente agregados. 

Os dados de negociação dos títulos públicos no mercado secundário foram obtidos 

no site do Tesouro Nacional. 
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 RESULTADOS 

 

Após as rotinas de otimização e a definição da alocação da carteira indexada de cada 

modelo, uma projeção fora da amostra é realizada até a próxima data de 

rebalanceamento. A análise da qualidade da indexação é feita através das medidas 

de erro de aderência (E.A), erro de acompanhamento (T.E), desvio padrão dos 

retornos, índice de Sharpe, R-quadrado e coeficiente beta obtido através de regressão 

linear dos retornos. 

No caso do T.E, duas medidas diferentes são utilizadas: o desvio padrão do erro de 

aderência, descrito aqui como T.E e o erro quadrático médio, descrito como T.EB .  

No primeiro período dos testes, entre 16/09/2014 e 15/09/2015, período de alta na 

taxa básica da economia, tanto o modelo proposto TEV como o MVG, nas suas 

diferentes janelas de otimização, obtiveram boa qualidade na indexação, conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 6: Resultados - 1º Período 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Todos os modelos propostos obtiveram retorno muito similar ao retorno do índice. A 

média aritmética do erro de aderência foi positivo em aproximadamente 6 pontos 

percentuais. O pior modelo nesse tocante foi o MVG com janela de otimização de 126 

dias, com erro de aderência de cerca de 10 pontos percentuais negativos. Ou seja, no 

período analisado, este modelo obteve retorno acumulado inferior ao índice de 

referência em cerca de 10 pontos percentuais.  

O T.E também indica uma indexação eficiente, a média aritmética desse indicador foi 

de cerca de 0,20% anualizado. Ou seja, os modelos propostos irão desviar em média 

0,20% ao ano em relação ao retorno do índice IMA-G. Não há diferenças significativas 

MODELO MVG MVG2 MVG3 TEV TEV2 TEV3 ING IMAG
Janela de Otimização 252 126 63 252 126 63

Período 2014-2015

Retorno Total 7,2872% 7,0923% 7,4333% 7,2341% 7,3233% 7,1529% 6,0837% 7,1898%

Erro Aderência 0,0974% -0,0975% 0,2435% 0,0443% 0,1335% -0,0370% -1,1061%

Desvio Padrão Anu 4,6561% 4,6567% 4,6667% 4,6978% 4,6697% 4,6630% 5,3332% 4,7028%

T.E Anualizado 0,2053% 0,1962% 0,1832% 0,1847% 0,2311% 0,1871% 0,7869%

T.E B Anualizado 0,2050% 0,1959% 0,1835% 0,1844% 0,2308% 0,1867% 0,7885%

SHARPE -0,95 -1,00 -0,92 -0,96 -0,94 -0,98 -1,06 -0,96

Média Ativos 27,33 27,58 27,83 27,75 27,42 28 28,17 46

% Ativos 60% 60% 61% 61% 60% 60% 61%
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nas duas medidas de T.E (T.E e T.EB). Podemos afirmar que o motivo para tal é que 

o valor observado para a média do erro de aderência é próximo de zero, dessa forma 

as medidas tornam-se equivalentes. 

O número de ativos nas carteiras propostas é na média de 28 ativos, o que 

corresponde a cerca de 60% da média do número de ativos que compõe o índice.  

Indicando que uma boa replicação pode ser feita com número reduzido de ativos, 

evitando assim todos os problemas enfrentados pelo modelo de replicação plena, 

como baixa liquidez e altos custos de transação.  

Vale observar que foram considerados apenas a quantidade de títulos públicos na 

carteira dos fundos em cada período, outros ativos como debêntures e 

compromissadas não foram contabilizados, sugerindo que a média de ativos dos 

fundos é maior que o listado acima, confirmando a vantagem do modelo proposto. 

Quanto ao índice Sharpe, também conhecido como índice de recompensa à 

volatilidade, nota-se que em todos os modelos o valor foi negativo. O motivo para tal, 

está na própria formulação do indicador, que leva em conta o retorno em excesso, ou 

seja, a diferença do retorno do ativo analisado pelo ativo livre de risco. Nesse caso o 

retorno em excesso foi negativo, com o ativo livre de risco, Certificado de Depósito 

Interbancário (CDI), superando o retorno do índice, conforme pode ser visto na tabela 

4.  Um dos defeitos desse indicador é a difícil interpretação para valores negativos, 

portanto não será utilizado para comparação de modelos nesse primeiro período. 

Conforme sugere Worzel, Vassiadou-Zeniou, Zenios (1993), quando métodos 

quantitativos sofisticados são aplicados é necessário testar se abordagens mais 

ingênuas obteriam a mesma performance. Dessa forma, um portfólio com 

diversificação do tipo 1/n é composto obedecendo as restrições dos modelos prévios, 

e os resultados relatados na tabela 6 como modelo ING.  

Observa-se que o T.E deste modelo é cerca de 4 vezes maior que a média dos 

modelos propostos, além disso o erro de aderência é alto, cerca de 5 vezes mais 

negativo que a média dos outros modelos. Isso comprova o grande benefício em 

utilizar modelos de otimização. A melhora na qualidade da indexação pode ser 

ilustrada através do gráfico 1, neste temos a evolução de um investimento inicial de 

R$100,00 alocado no portfólio ING, MVG2 e no índice IMA-G ao longo do 1º Período. 
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Gráfico 1 – Evolução investimento ING, MVG e IMA-G- 1º Período 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Apesar do modelo ING seguir o índice e a carteira MVG-2 nos primeiros meses, nos 

meses seguintes a performance do modelo ingênuo não acompanha o modelo que 

utiliza otimização nem tampouco o índice. 

Uma regressão linear simples é realizada onde a variável dependente é a série dos 

retornos diários de cada modelo e a variável independente a série dos retornos diários 

do índice IMA-G. É computado o coeficiente alfa, beta e o R-quadrado da regressão, 

conforme tabela abaixo: 
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O R-Quadrado da regressão de todos os modelos é próximo de 1 sugerindo bom 

ajuste para o modelo de regressão linear. Observa-se que o alfa de todos os modelos 

é próximos de zero, sugerindo que não há retorno anormal em relação ao índice, 

comprovado pelos testes de hipótese que nos garante que é estatisticamente não-

significativo a qualquer nível de significância. Em relação ao beta, o sinal é positivo, 

coeficientes próximos de 1 e altamente significantes, conforme esperado. 

Um teste de hipótese mais rigoroso é realizado, no qual a hipótese nula é β=1 e a 

alternativa β≠1, conforme realizado por Carvalhais e Duarte (2015). A justificativa para 

realizar este teste é que uma carteira com excelente indexação teria um beta igual ao 

do índice de referência, portanto igual a um.  Foi realizado um teste F em todos os 

modelos, e exceto para o portfólio TEV, rejeita-se a hipótese nula com 5% de 

significância. Comprovando que o modelo TEV consegue replicar o índice com grande 

eficiência. 

Conforme observado por Beasley, Meade, Chang (2003) a maioria dos artigos sobre 

indexação não levam em conta os custos de transação. Por motivos de simplificação 

estes custos não haviam sido inclusos até o momento. 

Diversas formas de contabilizar os custos de transação são reportadas na literatura. 

Caldeira, Moura e Santos (2016) definem custos de transação como o produto da taxa 

fixa paga em cada transação realizada pela taxa de turnover, definido como a fração 

de riqueza negociada ente os períodos t-1 e t, dessa forma o retorno líquido de custo 

de transação seria: 

    𝑟𝑙𝑖𝑞 = (1 − 𝑐𝑡 ∗ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟)(1 + 𝑟𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜) − 1 

Tabela 7: Regressão Linear 1º Período 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                                                                            

R-sq                0.998           0.998           0.999           0.998           0.998           0.998   

N                     252             252             252             252             252             252   

                                                                                                            

             (0.00000795)    (0.00000758)    (0.00000715)    (0.00000737)    (0.00000910)    (0.00000727)   

_cons          0.00000696    -0.000000832       0.0000121      0.00000229      0.00000765      0.00000117   

                (0.00267)       (0.00255)       (0.00241)       (0.00248)       (0.00306)       (0.00245)   

IMAG                0.989***        0.989***        0.992***        0.998***        0.992***        0.991***

                                                                                                            

                      MVG            MVG2            MVG3             TEV            TEV2            TEV3   

                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)             (6)   
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𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡 =  ∑ (|𝑤𝑗,𝑡 − 𝑤𝑗,𝑡−1|)
𝑁

𝑗=1
 

A taxa fixa do custo de transação considerada nesse trabalho é de 3 pontos bases, 

taxa observada no spread Bid-Ask dos títulos soberanos norte-americanos, conforme 

Della Corte, Sarno, Thornton (2008). 

Com intuito de simplificação, iremos utilizar apenas um dos modelos para abater os 

custos de transação. O modelo escolhido, foi aquele cujo teste estatístico não rejeita 

a hipótese nula de β=1, portanto o modelo TEV com janela de otimização de 252 dias, 

que será denominado de TEV-CT. Os resultados são reportados abaixo, assim como 

a comparação com os fundos de investimentos disponíveis no mercado. 

 

Tabela 8: Comparação modelo com custo transação e fundos de investimentos- 1º Período 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando que o primeiro portfólio foi derivado da carteira do índice na data, ou 

seja, não foi considerada a montagem da carteira a partir do cash e sim a partir da 

carteira do índice, afim de melhorar a comparação com os fundos de investimentos, 

obteve-se um turnover médio mensal de cerca de 44%, conforme ilustrado no gráfico 

2, com isso o custo de transação total consumiu cerca de 16 pontos percentuais do 

retorno total. 

 

 

 

MODELO TEV-CT FUNDO 1 FUNDO 2 FUNDO 3 IMAG
Janela de Otimização 252

Período 2014-2015

Retorno Total 7,0755% 6,8866% 7,1721% 6,7243% 7,1898%

Erro Aderência -0,1143% -0,3032% -0,0177% -0,4655%

Desvio Padrão Anu 4,6940% 4,5547% 5,0197% 4,6500% 4,7028%

T.E Anualizado 0,1892% 0,2571% 0,3657% 0,2645%

T.E B Anualizado 0,1889% 0,2573% 0,3650% 0,2656%

SHARPE -0,99 -1,06 -0,91 -1,08 -0,96

Média Ativos 27,83 30,17 31,58 26,08 46

% Ativos 61% 66% 69% 57%
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Gráfico 2 – Turnover mensal nos dois períodos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mesmo considerando os custos, o erro de aderência é baixo assim como o T.E, o que 

ainda pode ser considerado uma boa indexação. Em relação aos fundos de 

investimentos listados, podemos ver que o modelo é bastante competitivo apesar de 

não considerar os custos de taxa de administração e outros problemas práticos na 

gestão de recursos como resgates e aportes. 

Conforme mencionado anteriormente, uma parcela da carteira do Fundo 2 é composta 

por títulos privados, incorrendo assim em risco de mercado. Espera-se que haja um 

prêmio por risco de mercado, portanto superando o retorno dos fundos que utilizam 

apenas títulos públicos para replicar o índice, como o caso da carteira TEV. Portanto 

deve-se utilizar esse fundo com ressalvas a fins de comparações. 

Uma regressão linear dos retornos dos fundos em relação ao IMA-G também foi 

realizada. Observa-se bom ajuste com R-quadrado próximo de um, como esperado 

os betas são positivos e próximos de um, ao testar a hipótese nula de β=1, rejeitamos 

a hipótese nula em todos os casos ao nível de significância de 5%. 
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Tabela 9: Regressão linear modelo com custos de transações e fundos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma extensão da análise foi realizada afim de evitar coincidência amostral e testar a 

consistência dos modelos. No segundo período de análise, entre 16/09/2015 e 

15/09/2016, momento de manutenção da taxa básica de juros em 14,25% ao ano, os 

resultados foram levemente piores, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 10- Resultados 2º Período 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Todos os modelos demonstram piora no erro de aderência, a média aritmética dos 

modelos propostos foi de -27 pontos percentuais. Porém o erro de acompanhamento 

(T.E) anualizado permaneceu baixo em cerca de 0,20% na média. 

No segundo período, o retorno total em todos os casos supera o CDI, portanto o índice 

de Sharpe é positivo e válido como critério de avaliação da qualidade de indexação. 

Espera-se que uma boa carteira indexada seja maior ou igual o índice Sharpe do 

índice. Nesse critério, o modelo TEV é o melhor, com índice Sharpe de 1,23. 

 

 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                                            

R-sq                0.998           0.998           0.999           0.997   

N                     252             252             252             252   

                                                                            

             (0.00000754)    (0.00000826)    (0.00000753)     (0.0000103)   

_cons         -0.00000377     -0.00000276      -0.0000197**    -0.0000148   

                (0.00254)       (0.00278)       (0.00253)       (0.00347)   

IMAG                0.997***        0.968***        1.067***        0.987***

                                                                            

                    TEVCT          Fundo1          Fundo2          Fundo3   

                      (1)             (2)             (3)             (4)   

                                                                            

MODELO MVG MVG2 MVG3 TEV TEV2 TEV23 IMA-G

Janela de Otimização 252 126 63 252 126 63

Período 2015-2016 2015-2016 2015-2016 2015-2016 2015-2016

Retorno Total 18,4917% 18,3588% 18,4169% 18,6679% 18,1659% 18,4064% 18,6877%

Erro Aderência -0,1960% -0,3289% -0,2708% -0,0198% -0,5218% -0,2813%

Desvio Padrão Anu 4,4113% 4,4238% 4,4123% 4,4103% 4,4452% 4,4503% 4,4659%

T.E Anualizado 0,2051% 0,1882% 0,2023% 0,2102% 0,2016% 0,2307%

T.E B Anualizado 0,2051% 0,1889% 0,2026% 0,2098% 0,2039% 0,2310%

SHARPE 1,19 1,16 1,18 1,23 1,11 1,16 1,22

Média Ativos 30,00 30,17 30,25 30,08 30,00 29,75 47

% Ativos 63% 64% 64% 64% 63% 63%
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A regressão linear dos retornos também indica bom ajuste e magnitude e sinal dos 

coeficientes conforme esperado. Ao realizar um teste F onde a hipótese nula é de β=1, 

rejeita-se a nula em todos os casos. Os modelos TEV2 e TEV3 são os que possuem 

menor da estatística F e p-valor de 0,0469 e 0,1382, respectivamente, portanto a 

níveis de significância maiores, não seria rejeitada a nula, indicando boa qualidade na 

indexação. 

Tabela 11- Regressão linear modelos- 2º Período 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Selecionou-se novamente apenas o modelo TEV com janela de otimização de 252, 

para análise do desempenho após os custos de transação e comparação com os 

fundos de investimentos selecionados. Considera-se que a primeira carteira nesse 

período é constituída a partir da última carteira do Período 1 e não a partir do cash, 

afim de melhor comparação com os fundos de investimentos. 

 

Tabela 12- Comparação modelo com custo transação e fundos- 2º Período 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                                                                            

R-sq                0.998           0.998           0.998           0.998           0.998           0.997   

N                     252             252             252             252             252             252   

                                                                                                            

             (0.00000808)    (0.00000750)    (0.00000797)    (0.00000828)    (0.00000823)    (0.00000945)   

_cons          0.00000202     -0.00000542     -0.00000113      0.00000922      -0.0000165*    -0.00000757   

                (0.00278)       (0.00258)       (0.00275)       (0.00285)       (0.00283)       (0.00325)   

IMAG                0.987***        0.990***        0.987***        0.987***        0.994***        0.995***

                                                                                                            

                      MVG            MVG2            MVG3             TEV            TEV2            TEV3   

                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)             (6)   

                                                                                                            

MODELO TEV-CT Fundo 1 Fundo 2 Fundo 3 IMA-G

Janela de Otimização 252

Período 2015-2016

Retorno Total 18,5279% 18,2086% 19,0719% 17,9166% 18,6877%

Erro Aderência -0,1598% -0,4791% 0,3842% -0,7711%

Desvio Padrão Anu 4,4113% 4,3558% 4,5917% 4,6772% 4,4659%

T.E Anualizado 0,2156% 0,1909% 0,2738% 0,3832%

T.E B Anualizado 0,2154% 0,1929% 0,2744% 0,3855%

SHARPE 1,20 1,14 1,27 1,00 1,22

Média Ativos 30,08 39 34 22 47

% Ativos 64% 83% 71% 46%
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Nesse período o turnover foi menor que o anterior, ficando abaixo de 39% na média, 

conforme gráfico 2, dessa forma o os custos de transação retiram cerca de 14 pontos 

percentuais do retorno total da carteira. Mesmo assim o modelo se mostra competitivo, 

com índice Sharpe abaixo apenas do Fundo 2. 
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5 CONCLUSÃO 

Esse trabalho busca abordar o problema de replicação de índices de renda fixa em 

carteira, tema pouco explorado pela literatura acadêmica, especialmente no Brasil. É 

realizada a devida revisão bibliográfica do tema e aplicação empírica dos métodos 

pesquisados. 

Dois modelos baseados nos princípios de média-variância foram propostos para 

abordar o problema, o modelo proposto por Roll (1992) também conhecido como 

Tracking Error Variance (TEV), e o uma extensão da carteira de mínima variância 

(MVG) proposta por Markowitz (1952). 

Além dos dois modelos, três janelas móveis diferentes foram utilizadas para estimar a 

matriz de covariância e os retornos esperados: 252, 126 e 63 dias.  

Nada se pode afirmar do efeito da redução das janelas de otimização na qualidade de 

indexação, produzindo resultados mistos, ao contrário do encontrado por Gaivoronski, 

Krylov, Wijst (2005). De acordo com estes, janelas de otimizações mais curtas geram 

portfólios com maior E.T, sugerindo o uso de janelas de otimizações maiores afim de 

obter melhor qualidade na indexação. Uma possível explicação para a diferença nos 

resultados é que o estudo utiliza o mercado acionário para os testes, portanto ativos 

perenes onde as inferências baseadas em dados históricos são mais confiáveis. 

Afim de reforçar a utilidade prática dos modelos, foi realizado uma simulação fora da 

amostra das carteiras obtidas, e mostrou-se que no período analisado foi possível 

replicar o índice com cerca de 60% do número de ativos totais que o compõe, com 

baixo erro de acompanhamento (T.E) e baixo erro de aderência (E.A).  

Após a inclusão de custos de transações, taxa fixa de 0,03% por transação, o modelo 

escolhido ainda obteve boa performance, equiparando e superando em alguns 

quesitos os fundos disponíveis no mercado com mesmo benchmark. 

O período fora da amostra foi ampliado para mais 12 meses, afim de evitar 

casualidades na amostra. Dois períodos de ciclos de taxas de juros distintos foram 

utilizados afim de testar a eficiência do modelo em situações diferentes. 
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Os resultados permaneceram bons e competitivos em relação aos fundos de 

investimentos, mesmo quando subtraído os custos de transação. 

O erro de acompanhamento (T.E) e o erro de aderência encontrado no estudo estão 

de acordo com os resultados encontrados na literatura. De acordo com Dynkin e 

Hyman (2006), gestores passivos normalmente buscam tracking error entre 5 e 25 

pontos bases por ano. Nos dois períodos analisados nesse estudo, a medida de 

tracking error, foi de 20 pontos percentuais. 

Apesar do sucesso na indexação no período, diversas ressalvas devem ser feitas. 

Inicialmente, o modelo TEV exige a estimação tanto da matriz de covariância-variância 

quanto dos retornos esperados. Foram utilizados nesse trabalho, dados históricos 

para realizar a estimação. Sabe-se a baixa eficiência desse tipo de estimação, 

principalmente para os retornos esperados. Portanto outra forma de se fazer essa 

estimação poderia ser utilizada, como o uso da estrutura a termo da taxa de juros 

(ETTJ), por exemplo.  

Além disso, pela natureza efêmera dos títulos de renda fixa, certos ativos 

considerados na estimação da matriz de covariância-variância e retornos esperados, 

não haviam sido ofertados ao mercado. Portanto janelas de otimização longas como 

a de 252 dias por exemplo, levam em consideração o retorno de ativos não 

disponíveis, viesando as estimativas. 

Apesar disso, mostra-se que uma solução quantitativa simples e eficiente pode ser 

utilizada por fundos de investimentos iniciantes que possuem patrimônio líquido 

reduzido e precisam reproduzir a performance de um índice com quantidade reduzida 

de ativos. 
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