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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como propósito contribuir com a literatura por meio de uma pesquisa 

voltada ao estudo das relações entre os mercados de renda fixa e renda variável no Brasil. Sob 

essa ótica, o objetivo dessa pesquisa é realizar uma análise por meio de modelos econométricos 

para explorar a relação entre investimento de renda fixa e renda variável, e como estes são 

alocados em determinados momentos da economia, seja em tempos de instabilidade econômica 

ou em tempos relativamente estáveis. Para isso será utilizado um banco de dados, contendo 

informações com índices, informações financeiras que contribuam na construção deste 

trabalho, bem como a utilização de modelagem econométrica para a construção de parâmetros 

que sirvam de apoio para evidenciar os principais resultados deste estudo que, por sua vez, visa 

afirmar que em tempos de crise os investidores tendem a ter comportamentos mais 

conservadores em comparação a períodos de certo equilíbrio econômico. Os principais 

resultados da pesquisa foi a transferência dos ativos de renda variável para renda fixa, 

demonstrando que em situação de tensão na economia os investidores de fato se tornam mais 

avesso ao risco. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper is to contribute to the literature through a research focused on 

the study of the relationships between fixed income and variable income markets in Brazil. 

From this perspective, the objective of this research is to perform an analysis through 

econometric models to explore the relationship between fixed income investment and variable 

income, and how these are allocated at certain moments of the economy, either in times of 

economic instability or in times relatively stable. For this purpose, a database will be used, 

containing information with indexes, financial information that contribute to the construction 

of this work, as well as the use of econometric modeling for the construction of parameters that 

serve as evidence to support the main results of this research that, due to its time, it aims to 

affirm that in times of crisis investors tend to have more conservative behavior compared to 

periods of certain economic equilibrium. The main results of the research were the transfer of 

assets from variable income to fixed income, demonstrating that in a situation of tension in the 

economy, investors do indeed become more risk averse. 
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1 INTRODUÇÃO 
   

O Brasil é um dos maiores representantes do mercado de fundos entre os países 

emergentes, conforme (Varga & Wengert, 2011) e sob a possibilidade de algumas 

características se relacionarem no mercado financeiro – eventos políticos, condições 

econômicas e a própria expectativa do mercado, tornam o Brasil uma nação complexa, no que 

diz respeito ao se observar o cenário do mercado de investimentos, o qual é configurado por 

altas oscilações das taxas de juros, bem como instabilidades econômicas. No mercado de 

investimentos brasileiro são oferecidas diversas opções de investimentos, como por exemplo 

renda fixa e renda variável que, por sua vez, são os protagonistas deste estudo. 

  Os fundos de investimentos, sejam de renda fixa ou de renda variável, oferecem serviços 

de gestão a investidores individuais e institucionais, evidenciando também maior liquidez para 

as aplicações financeiras neles alocados e consequentemente menores custos de transação 

Varga & Wengert (2011). O mercado global de fundos de investimentos evidenciou 

abrangência elevada relevante na década de 1990, em razão do aumento da globalização, da 

internacionalização de grandes corporações, do maciço desempenho crescente de ações e títulos 

de longo prazo com retorno seguro (Klapper, Sulla, & Vittas, 2004). 

  No caso brasileiro, essa abrangência foi devido ao fato da implantação do Plano Real, a 

partir de julho de 1994. Esse acontecimento desencadeou a quebra dos fatores que bloqueavam 

o avanço dos fundos de investimentos, como a conjuntura econômica instável, a 

regulamentação deficiente e os altos níveis inflacionários como destacam Almenara Andaku & 

Pinto (2003). 

  Devido a isso, o patrimônio líquido dos fundos brasileiros saltou de menos de R$ 300 

bilhões   em 1994 para mais de R$ 2.914 trilhões até agosto de 2015, conforme a Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). No segundo 

semestre de 2015, o Brasil evidenciou como o quarto maior mercado de fundos de 

investimentos, de acordo com o ranking European Fund and Asset Management Association 

(EFAMA, 2015). 

  Na América Latina, o Brasil destaca-se como o maior mercado de fundos de 

investimentos dentre três países latino-americanos (Brasil, México e Argentina) sendo estes 

entre os maiores 30 do mundo, conforme Carneiro & Brenes (2014). Mesmo o mercado de 

capitais do Brasil seja muito menos que o Norte Americano e dos principais mercados europeus, 
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o país se destaca por ter um bom nível de transparência no mercado financeiro e recebeu muita 

atenção de investidores internacionais de 2004 a 2012 (Minardi, Mota & Castanho, 2015). Isso 

remete que a melhora do ambiente institucional e dos indicadores econômicos favoreceram para 

que o Brasil se beneficiasse de liquidez internacional, mesmo passando pelo período de 2007, 

com a valorização do real em detrimento ao dólar norte americano (Minardi, Ferrari & Tavares, 

2013). 

  Porém de acordo com Tadeu e Silva (2013), estudos empíricos referentes aos 

determinantes do investimento privado nos países subdesenvolvidos, no qual neste se inclui o 

Brasil, revelaram impactos negativos de fatores econômicos, com altas taxas de inflação, taxas 

de juros, taxas de câmbio e crise internacional no investimento privado, destacando o 

argumento de que os mercados financeiros são ambientes que sofrem impactos tanto dos 

aspectos políticos como econômicos (Christophers, 2015). 

  Essas características não foram favoráveis ao crescimento do Brasil a partir da crise 

internacional em 2008, com interferência entre recuperação econômica em 2010, elevação da 

taxa de juros que chegou ao patamar de 12,50% em 2011 e diminuição dessa taxa para a mínima 

histórica de 7,25% em janeiro de 2013 a 14,25% em novembro de 2015. 

  Perante essas disparidades entre crescimento de mercado de fundos de investimentos e 

impactos ligados aos fatores de mercado do Brasil, acompanhar os retornos dos fundos 

investidos se torna algo trivial na rotina dos investidores. Em suma, uma maneira de monitorar 

os resultados é através da “análise de estilo baseada em retornos”. De acordo com Varga & 

Valli (1998), a respectiva análise permite mensurar a exposição de qualquer carteira de 

investimentos a partir da identificação de fatores de risco e da estratégia de alocação de 

recursos. 

  Este estudo objetivou investigar, por meio da análise de comportamento, a exposição de 

diferentes cenários, seja ele em condições normais e anormais, ou seja, em situações em que a 

economia se encontra estável e em momentos de crise econômica. As modalidades de ativos 

consideradas no presente estudo é renda fixa, multimercado e ações. 

   Esta pesquisa se justifica devido a importância do mercado de capitais brasileiro. 

Conforme Lechman & Marszk (2015), deve-se dar relevância aos mercados emergentes com o 

propósito de evidenciar o desenvolvimento de suas finanças. Na ótica de Basu & Huang-Jones 

(2015), alocar recursos nesses mercados tem sido tendência entre os investidores de nações 
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desenvolvidas nos últimos anos, ao colidirem com o potencial de retornos mais altos e a 

diminuição de risco pela diversificação de carteira. 

  Portanto, este trabalho pode contribuir como referencial bibliográfico para o estudo do 

mercado financeiro brasileiro ao evidenciar o comportamento dos investidores frente a 

determinados ciclos econômicos no que se refere aos mercados de renda fixa e renda variável.   

 Sendo assim, o presente estudo tem por finalidade analisar a mensuração entre os ativos 

de renda fixa e variável, seus impactos e efeitos no período (2011 a 2016) mediante a ciclos 

econômicos e suas implicações em tempos de crise, em especial a estagnação econômica do 

ano de 2015 sob a ótica do segmento private, um recorte Banco do Brasil. Para tanto 

utilizaremos o método de regressão: Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) como regressão, 

no qual a variável Y: corresponderá aos investimentos dos investidores em títulos de renda fixa, 

e bem como outras variáveis que sejam relevantes para a pesquisa; e X: será a variável de crise, 

observados os efeitos de antes e depois da crise. 

A pesquisa está dividida em três partes, no qual a primeira seção deste trabalho 

contextualiza o mercado de fundos no Brasil, bem como a definição de alguns conceitos 

relacionados às variáveis relacionados a esta pesquisa. 

Na sequência será apresentada a metodologia utilizada na construção deste trabalho, 

fazendo a descrição e análise dos dados, como também a formulação de testes para a 

comprovação do melhor método para evidenciar a precisão das interpretações dadas pelas 

regressões. 

Serão apresentados os resultados obtidos pelas regressões que possuem como foco a 

variável renda fixa e suas interações com as demais variáveis, no qual evidenciou como 

resultado que conforme previsão os investidores em períodos de turbulência econômica, 

migram parte de seus recursos para investimentos mais seguros. Através dos modelos 

econométricos foram possíveis verificar os respectivos comportamentos dos investidores. 

Seguido pela conclusão da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A Presente seção se inicia pela contextualização de temas relacionados a construção desta 

pesquisa e a definição dos conceitos das variáveis utilizadas sob o escopo deste estudo. 

 

 

2.1 Alocação de recursos no cenário Brasileiro 
 

 

 No Brasil a constituição do primeiro fundo ocorreu em (1957) com o denominado fundo 

chamado Crescino, que surgiu em um contexto de expansão econômica brasileira do século 

XX. Juscelino Kubitschek, então presidente da época, atraiu investidores internacionais com 

seu plano de metas. O fundo pertencia a uma empresa de investidores do grupo Rockfeller que 

observava as oportunidades que estavam nascendo no Brasil (Matta, 2010).  

 Os fundos de investimentos no Brasil são o principal meio de aplicação dos brasileiros 

em termos de volume. Seu patrimônio líquido somou no fim de 2016 R$ 3,4 trilhões em mais 

de 15 mil fundos. O Brasil está entre as 10 maiores indústrias de fundos do mundo, sendo 

também os fundos o financiador do governo, já que neles encontram-se a maioria dos títulos 

em circulação (Milan & Eid Junior, 2017). 

 Alguns fatos nos remetem que em mercados desenvolvidos os retornos de mercados de 

renda fixa e de renda variável sinalizam correlação maior que zero no longo prazo conforme 

Campbell e Ammer (1993). Porém, a respectiva correlação pode torna-se negativa em 

específicos contextos, ficando assim por longos intervalos de tempo (Fleming, Kirby, & 

Ostdiek, 2002 & Li, 2002). 

 Porém, quando analisamos o Brasil, ou seja, em que o fluxo de investimento 

internacional em determinados momentos tem mais significância do que o fluxo de 

investimento interno, com isso podemos prever que essa mudança no padrão de correlação se 

concretize com uma aparição menos relevante, pois em situação de maior incerteza, grande 

parte do fluxo de investimentos não encontra seu objetivo em outra classe de ativos, mas sai do 

Brasil, independentemente de se fazer referência ao mercado de ações ou de renda fixa. Esse 

fato, ocorre porque os maiores riscos para o investidor consistem no risco de fronteira e cambial, 
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que impactam o mercado interno em geral. Embora, entender a respectiva relação de retornos e 

suas variações tem consequências de peso, como alocação de ativos e gerenciamento de risco 

de uma carteira. 

 Pesquisas recentes demonstram a observação de indicadores antecedentes no mercado, 

que oferecem apoio para gestores e investidores na procura pela mais correta alocação de seus 

ativos, conforme Stivers, Sun e Connoly (2002). Uma maneira de captar os respectivos 

indicadores é analisar as relações entre os mercados e a possibilidade de viabilidade de 

estratégias de hedge que delas aproveitem, de acordo com Fleming, Kirby, & Ostdiek, (1998); 

& Kodres & Pritsker (2002). Os autores formularam um modelo de trading especulativo que 

concretiza o paralelo entre informação e volatilidade.  Com base nesse modelo, a relação entre 

as volatilidades dos mercados é amplificada por suas fontes. A primeira, a informação comum 

(common information) – é a informação que impacta vários mercados ao mesmo tempo. 

Informações comuns instigam a atividade de negociação de títulos em vários mercados, por 

meio da alteração da demanda especulativa do investidor. A segunda característica de 

informação é o information spillover, que acontece quando um evento impacta um mercado em 

particular e desencadeia atividade em outros mercados, através do chamado cross-market 

hedging, por rebalanceamento de portfólios. Não obstante no cenário americano a base de dados 

para o respectivo teste seja bastante ampla, o mesmo não ocorre para os demais países como 

mercados que não sejam tão líquidos e desenvolvidos, o que implica sutilmente a realização de 

outros trabalhos por essa linha. 

 
 

2.2  Instabilidade sob o contexto dos ativos de renda fixa e renda variável   
 

 

A volatilidade foi influenciada principalmente por variáveis macroeconômicas. Alguns 

estudos retratam que 90% das maiores volatilidades apresentaram coincidência para os dois 

tipos de ativos renda fixa e renda variável. Esta é uma característica brasileira pois nos mercados 

internacionais avaliados não houve coincidência semelhante. 

Antes do plano Real, o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) apresentava uma 

alta volatilidade com os maiores picos, havia pouca variação entre as volatilidades dos dois 

tipos de ativos (renda fixa e renda variável). Após a implantação do Plano Real, as volatilidades 
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apresentavam períodos coincidentes de picos e mudança no padrão de comportamento. Com a 

estabilização da economia, houve queda da inflação e da taxa de juros. Os ativos de renda 

variável se tornaram menos voláteis (Milan & Eid Junior, 2017).  

Os ativos de renda variável apresentaram maior volatilidade que os ativos de renda fixa. 

Entre os ativos de renda fixa, a volatilidade de ativos indexados ao IBOVESPA é maior que 

ativos indexados ao IRF-M e ainda maior que ativos indexados ao CDI. Porém a razão entre as 

volatilidades não é estável ao longo do tempo. A volatilidade do IRF-M apresentou maior pico 

de 2002 a 2004 (Milan & Eid Junior, 2017). 

O risco sistemático foi determinado pelo coeficiente beta, apresentando maior elevação 

em 1994 e se estabilizou após a implantação do Plano Real. Os investidores e gestores de 

portfólio tomam decisões na alocação de ativos, para isso, precisam analisar o histórico e a 

relação de volatilidade entre os dois tipos de ativos. As oscilações das variáveis, 

macroeconômicas causam incertezas nos investidores. Os comportamentos dos investidores 

levam a incertezas no preço dos ativos. 

No Brasil deflagraremos os efeitos gerados pela crise de 2015, bem como o País tem 

adotado de estratégias de superação no que tange a minimização dos efeitos gerados em 

contexto de complexidade econômica. Através disso abre um caminho para alimentar a 

respectiva pesquisa, no qual através da análise empírica destes e demais dados, analisaremos 

como os investidores se comportam mediante a situação que envolvam mensurar em quais 

ativos alocarem seus recursos, sob a ótica de títulos de renda fixa e renda variável. 

 

 

2.3 O retrato econômico de 2015 
 

 

O ano de 2015 ficou marcado por seu repertório econômico-social, deflagrando uma das 

principais crises econômicas da história brasileira. Iniciou-se com a elevação do dólar rumo aos 

R$ 4 e finalizando com a inflação acima de 10%. O país perdeu o selo de bom pagador em duas 

agências de risco e evidenciou o desemprego sair de 6,5% no trimestre encerrado em dezembro 

de 2014 para 8,9%, e a renda do trabalhador recuar. Até novembro de 2015, foram fechadas 

945,4 mil vagas de empregos formais no país. Só a indústria de transformação encerrou 414,1 
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mil vagas, seguidas pela construção civil (-309,2 mil) e o comércio (-183,4 mil). A crise política 

e a Lava Jato influenciaram fortemente os investimentos do país, desacelerando a economia de 

maneira geral. A agricultura e administração pública foram os setores que conseguiram criar 

empregos formais no ano.  

O reflexo do fechamento de vagas com carteira assinada foi a migração dos 

trabalhadores para a informalidade. De acordo com o IBGE, até o final de setembro eram 760 

mil pessoas a mais trabalhando por conta própria no país em comparação com igual período de 

2014. Sem carteira assinada e com a renda em declínio, mais componentes da família saíram 

em busca de emprego. De julho a setembro, 9 milhões de pessoas buscaram trabalho e não 

encontraram, um aumento de 33,9% em relação ao mesmo período de 2014. 

Sob a ótica cambial o dólar que iniciou 2015 cotado abaixo dos R$ 3, chegou a 

ultrapassar os R$ 4, fazendo com que os brasileiros gastassem 31% menos fora do país no 

acumulado do ano. Em novembro do referido ano, os gastos somaram US$ 971 milhões. Foi a 

primeira vez, que essa despesa ficou abaixo de US$ 1 bilhão desde fevereiro de 2010, quando 

somou US$ 961 milhões. 

Para controlar a inflação, o Banco Central se viu obrigado a subir a taxa de juros, 

colocando novo freio nos investimentos. Para quem desejava ir as compras, o impacto também 

foi negativo. Com juros elevados, os brasileiros tiveram que conter a compras de determinados 

itens, porém foi o ano que a inadimplência chegou a marca de mais de 59 milhões de brasileiros. 

Com o enfraquecimento econômico, e consequentemente refletindo na demanda interna 

brasileira, afetada pela piora do emprego e renda, crédito mais restrito, inflação elevada, o 

resultado desse conjunto de efeitos negativos resultou no PIB que acumulou queda de 3,2% até 

o terceiro trimestre de 2015, a maior queda da série histórica, de 1996, levando o Brasil a uma 

forte recessão. 
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2.4 Mercado: Renda Fixa  
 

 

De acordo com Pinheiro (2007) Títulos de renda fixa “Que prometem rendimento fixo 

(taxas prefixadas) ou determinado por parâmetros conhecidos (taxa pós fixada) ”.  

Com base na classificação mais tradicional, podemos diferenciar os ativos financeiros 

em ativos de renda fixa ou de dívida e os ativos de renda variável ou ações. 

Os ativos de renda fixa apresentam uma sistemática de específica de pagamentos. No 

qual, nesses ativos os investidores conhecem antecipadamente os fluxos monetários que irão 

receber.  

Em grande parte, os respectivos títulos simbolizam promessas de pagamentos futuros 

de valores específicos em datas determinadas. Usualmente esse fato ocorre frente pagamentos 

integrais ou a vista, em datas determinadas. Quando não ocorre algum pagamento determinado, 

o título é disposto em situação de inadimplência, resultando que todos os pagamentos restantes 

vençam de imediato. 

Os investidores que possuem títulos de renda fixa, possuem três direitos fundamentais: 

1. Receber os juros periódicos predeterminados; 

2. Devolução do principal, uma vez encerrada a vida do respectivo produto; 

3. Transmissão do produto; 

Além dos direitos, apresentam como principais características para o investidor: 

• Retorno previamente conhecido; 

• Pagamento do rendimento e principal, nos prazos estipulados; 

• Torna-se credor da instituição emissora 

 

Os principais riscos assumidos por esses títulos: 

• Risco de crédito; 

• Risco de liquidez; 

• Risco da taxa de juros; 

• Risco de inflação; 
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• Risco de planos econômicos; 

A obtenção de títulos de renda fixa é um tipo de investimento em títulos emitidos pelo 

governo ou por uma empresa, com direito de recebimento de juros. Ao realizar um investimento 

em renda fixa, que por sua vez, no Brasil está atrelado como referência o CDI, está se adquirindo 

um título de dívida. Refere-se a um contrato através do qual o investidor empresta dinheiro ao 

emissor do papel que, em troca, lhe oferecerá quantias fixas em intervalos regulares, que por 

sua vez, são os pagamentos remuneratórios, até uma dada data, a data de finalização 

(vencimento) do papel, quando finalmente é feito um último pagamento, o resgate do título.  

A minimização dos riscos dos títulos de renda fixa é realizada pelo Fundo Garantidor 

de Crédito (FGC). Os investidores de renda fixa podem manter o ativo até seu vencimento ou 

vendendo no mercado e obter ganho ou perda.  

Os fundos de investimentos, tanto os de renda fixa, como os de renda variável, dispõem 

de consultorias de gestão a investidores individuais e institucionais, ocasionando maior liquidez 

no que se referem às aplicações financeiras nelas feitas e mínimas despesas de transação de 

acordo com Varga & Wengert (2011). O mercado global de fundos de investimentos 

demonstrou expansão relevante na década 1990, em decorrência da elevação da globalização, 

da internacionalização de notórios grupos financeiros, da pesada evolução positiva de ações e 

dos títulos de longo prazo com retorno seguro (Klapper, Sulla, & Vittas, 2004). 

No Brasil, essa evolução foi evidenciada com o nascimento do plano real, a partir de 

julho de 1994. Esse acontecimento favoreceu a ruptura das características que limitavam o 

avanço dos fundos de investimentos, como a conjuntura econômica desequilibrada, a 

regulamentação insuficiente e os altos índices inflacionários, conforme Almenara Andaku & 

Pinto, 2003; Berggrun & Lizarzaburu (2015); Fonseca, Bressan, Iquiapaza &Guerra, (2007); 

Laes & da Silva, 2014; Saad & Ribeiro, (2006). Em decorrência disso o patrimônio líquido dos 

fundos brasileiros saiu de menos de R$ 300 bilhões em 1994 para mais de R$ 2.914 trilhões até 

agosto de 2015, dados apresentados pela (AMBIMA, 2017).  

       

 

 

      



18

2.5 Mercado: Renda Variável  
 

 

Os ativos de renda variável são caracterizados por não se ter um conhecimento prévio 

dos rendimentos futuros e o valor de resgate pode ser evidenciado por valores superiores, iguais 

ou inferiores ao valor inicialmente aplicado de acordo com Pinheiro (2007). De maneira ampla 

as operações de renda variável se caracterizam pelo conhecimento do resultado nominal e real 

apenas na data da venda do papel.  

A abordagem de ativos de renda variável, pela natureza de variabilidade dos retornos 

associados, é claramente, a divisão mais efetiva da análise de investimentos. Dos ativos de 

renda variável as ações caracterizam, a principal categoria analisada (Ventura, 2000).  

As ações perfazem o motor do mercado de renda variável, no qual existem diferentes 

tipos de ações, como fundos passivos que tentam acompanhar alguns índices de mercado como 

Ibovespa ou IBX-100, fundos de dividendos que tem como objetivo conter em seus portfólios 

organizações pagadoras de bons dividendos, fundos de small-caps que alocam recursos em 

empresas com baixo valor de mercado e pouco observadas pelos consultores de mercado, 

fundos ligados a índices de sustentabilidade e mais uma variedade ampla de composição de 

ações (Moraes, 2011). 

O mercado de renda variável possui como uma de suas principais características um 

elevado grau de incerteza sobre o retorno dos ativos, uma vez que, a livre flutuação de seus 

preços é consequência da relação entre diversos fatores, sejam eles micro e macroeconômicos, 

políticos, sociais, e etc. Refere-se de opção de investimentos democrática, sem entraves de 

entrada, pois qualquer pessoa seja ela física ou jurídica, tendo posse de uma conta corrente 

ativa, consegue por meio desta iniciar seus investimentos em renda variável (Campos Filho,  

2016). 
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3 LITERATURA 
 

A seguir, serão apresentadas as variáveis que são utilizados nos modelos evidenciados 

nesta pesquisa, que, por sua vez, são relevantes para o presente trabalho. 

 

 

3.1 Renda Fixa 
 

 

 Realizando o recorte de renda fixa ao nosso estudo, uma vez que, esta pesquisa está 

pautada nos fundos de renda fixa do segmento private banking, da instituição financeira Banco 

do Brasil. 

O Segmento private do Banco do Brasil possui em seu portfólio 8 opções de fundos de 

investimentos em renda fixa, são elas: 

• BB Renda Fixa Crédito Privado seleção Private: o fundo possui mais de 5 anos de 

existência, contabilizando um patrimônio líquido médio (12 meses) R$ 

228.246.891,71 sendo distribuídos em 55,5% em cotas de fundos, 21,03% em letras 

financeiras do tesouro, 16,62% em operações compromissadas over, 4,33% em 

operações compromissadas over de longo prazo, 2,36% em debêntures e 0,12% em 

certificado de depósito bancário. 

• BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia Private: o fundo foi criado no 

ano de 2013, em 2017 apresentou um patrimônio líquido médio (12 meses) R$ 

270.755.792,25, sendo observada a seguinte distribuição: 30,56% em debêntures, 

28,20% em operações compromissadas over, 19,78% em letra financeira não ligada, 

11,67% letra financeira subordinada ligada pós, 2,98% em certificado de depósito 

bancário pós, 6,81% distribuídos em outros ativos. 

• BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia II Private: o fundo foi criado 

em 2014, apurado em novembro-2017 patrimônio líquido médio (12 meses) R$ 

13.109.042,00, dos quais: 26,25% em debêntures, 24,96% em operações 

compromissadas over, 16,99% em letra financeira não ligada, 11,04 em letra 
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financeira do tesouro, 10,02% em letra financeira subordinada ligada pós, 7,79% 

distribuídos em outros ativos. 

• BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia III Private: o fundo foi criado 

no ano de 2016, e possui características relevantes, sendo que seu patrimônio líquido 

médio (12 meses) é de R$ 560.324.056,74, tendo em vista sua distribuição: 70,44% 

em contrato de câmbio, 16,03% em swap a receber, 12,11% em letra financeira do 

tesouro, 1,17% em cotas de fundos e 0,33% em operações compromissadas over. 

• BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice Private: o respectivo fundo iniciou suas 

atividades no ano de 2015, no qual observa-se patrimônio líquido médio (12 meses) 

R$ 217.138.565,21, distribuídos 50,93% em letra financeira do tesouro, 19,68% em 

operações compromissadas over, 15,61% em letra financeira não ligada, 6,88% em 

letra financeira privada pré e 6,88% letra financeira BB pré. 

• BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice II Private: o fundo foi criado no ano de 2015, 

apresentando em novembro de 2017 patrimônio líquido médio (12 meses) R$ 

196.665.221,25, distribuídos em 71,28% em letra financeira do tesouro, 19,01% em 

letra financeira não ligada, 4,99% em operação compromissada over e 4,72% em 

letra financeira BB. 

• BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Vértice III Private: fundo criado em 

2015, vislumbrando patrimônio líquido médio (12 meses) R$ 398.543.059,41 dos 

quais: 60,75% alocados em letra financeira do tesouro, 28,89% em contrato de 

câmbio, 10,00% em swap a receber e 0,37% em cotas de fundos. 

• BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Vértice IV Private: fundo criado no ano 

de 2016 tendo em seu patrimônio líquido médio (12 meses) R$ 297.056.332,88, 

observados 38,22% em letra financeira do tesouro, 33,07% em contrato de câmbio, 

7,87% em letra financeira privada pré, 6,73% em swap a receber, 5,91% letra 

financeira BB pré, 5,36% em letra financeira subordinada BB pós, 2,21% em 

operações compromissadas over e 0,64% em cotas de fundos. 
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3.2 Multimercado 
 

 

Os fundos Multimercado não possuem obrigatoriedade de composição de sua carteira 

em nenhum ativo especifico, customizando uma política de investimentos que agreguem 

diversas classes de ativos e fatores de risco. Este fundo em particular realiza investimentos em 

diversos mercados simultaneamente, observando uma diversificação das respectivas 

aplicações. Uma característica desse fundo, consiste em que estes recorrem também a 

instrumentos derivativos para proteger suas carteiras ou alavancar suas posições. (Assaf Neto, 

2011). 

Os fundos multimercado possuem como principal característica em que parte dos 

recursos do fundo é aplicada em valores mobiliários ou em derivativos, e podem ser 

considerados conservadores, moderados ou agressivos, em virtude do percentual destinado a 

aplicações de maior risco e à alavancagem máxima permitida.   

De Acordo com a classificação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (Anbima, 2017), os fundos multimercado, podem ser classificados de 

acordo com os tipos de gestão indexada e ativa, criando, no primeiro nível, os tipos alocação e 

estratégias. 

 

            Esquema 1 – Classificação dos tipos de fundos multimercado 
            Fonte: (Anbima, 2017) 
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Descrição dos tipos, conforme a classificação da Anbima, (2017): 

• Investimento no Exterior: fundos que tem a opção de adquirir ativos no exterior 

(Cross-border) 

Multimercado (Nível 1): fundos que devem ter regras de investimentos que contemplem 

diversos fatores de risco, sem a obrigatoriedade de concentração em nenhum fator em 

especifico.  

Categoria (Nível 2): neste nível os fundos são categorizados em dois grupos: Alocação e por 

Estratégias. 

• Alocação: fundos que tem por objetivo retorno no longo prazo através de investimentos 

em várias classes de ativos, no qual inclui-se cotas de fundos de investimentos. Os 

respectivos fundos visam resultados de longo prazo. 

Ainda no que tange em alocação podemos inferir 2 classificações: 

 

a) Balanceados: visam retorno de longo prazo por meio da aquisição de diversas 

classes de ativos, incluindo cotas de fundos. Estes fundos caracterizam por terem 

estratégia de alocação pré-definida devendo determinar o mix de investimentos nas 

inúmeras classes de ativos, adicionando deslocamento táticos, ou regras de 

rebalanceamento claras. O parâmetro de desempenho do fundo deverá acompanhar 

o mix de investimentos evidenciado (asset allocation benchmark), não devendo 

assim servir de comparação a uma única classe de ativos. Vale ressaltar que os 

fundos assim classificados não podem conter exposição financeira acima a 100% do 

PL (Não admitem alavancagem). 

 

b) Dinâmico: tem por objetivo retornos de longo prazo através de investimentos em 

várias classes de ativos, incluindo cotas de fundos. Estes fundos apresentam 

estratégia de asset allocation sem, no entanto, estarem sob o compromisso com um 

mix pré-determinados de ativos. A regra de alocação é flexível, acompanhando as 

sensibilidades do mercado e ao horizonte de investimento. É autorizada a compra de 

cotas de fundos que possuem exposição financeira acima de 100% de seu PL 

(Admitem alavancagem). 
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•  Por Estratégia: fundos nesta categoria se apoiam nas estratégias soberanas e confiadas 

pelo processo de investimento adotado pelo gestor como maneira de vislumbrar os 

objetivos e determinar a política de investimentos dos fundos. (Admitem alavancagem). 

Neste nível os fundos são classificados de acordo com a estratégia: 

a) Macro: fundos que fazem operações em várias classes de ativos, determinando 

as estratégias de investimentos embasadas no contexto macroeconômicos de 

médios e longos prazos. 

b) Trading: fundos que fazem operações em várias classes de ativos, observando 

oportunidades de ganhos originados por movimentos de curto prazo nos preços 

dos ativos. 

c) Long and Short – Direcional: fundos que realizam operações de ativos e 

derivativos conectado ao mercado de renda variável, desenvolvendo posições 

compradas e vendidas. O resultado deve ser originado, da diferença entre essas 

posições. O saldo em caixa, devem obrigatoriamente estar alocados em cotas de 

fundos de Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento ou em ativos 

permitidos a estes. 

d) Long and Short – Neutro: fundos que realizam operações de ativos e 

derivativos conectados ao mercado de renda variável, desenvolvendo posições 

compradas e vendidas com o propósito de evidenciarem a exposição financeira 

liquida restrita a 5%. O saldo remanescente em caixa deve obrigatoriamente estar 

alocados em cotas de fundos de Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de 

Investimento ou em ativos permitidos a estes. 

e) Juros e Moeda: fundos que tem por objetivo retorno no longo prazo, por meio, 

de investimentos em ativos de renda fixa, aceitando estratégias que caracterizam 

risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira. Não são 

consideradas estratégias que tenham como resultado exposição de renda 

variável.  

f) Livre: fundos que não tem a obrigação de compromisso de concentração em 

nenhuma estratégia em especial. 

g) Capital Protegido: fundos que tem por objetivo retornos em mercados de risco 

visando proteção, de maneira parcial ou total, o principal investido. 
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h) Estratégia Específica: fundos que determinam estratégia de investimento que 

tenham riscos específicos. 

• Investimento no Exterior: fundos que tem por finalidade investir em ativos financeiros 

no exterior em parcela acima ou igual a 40% do Patrimônio Líquido (Admitem 

alavancagem).  

Fonte: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) 

Sessão Classificação de Fundos. 

 O segmento private do Banco do Brasil, possui 1 (um), fundo multimercado, com o 

nome BB Multimercado Estrutura I Private criado em 2016, apresentando a seguinte posição 

em novembro/2017:  Patrimônio líquido de R$ 125.103.972,33; representado por 81,72% em 

letras financeiras do tesouro; 14,74% opções flexíveis de Ibovespa; 2,24% em operações 

compromissadas over e 1,29% em swaps a receber. 

 

Tabela 1 – Resumo: Retorno dos Fundos em renda fixa e multimercado 

 

 

 

 Ano Fundo 1 Fundo 2 Fundo 3 Fundo 4 Fundo 5 Fundo 6 Fundo 7 Fundo 8 Fundo 9

2011

2012 8,97%

2013 8,45% 1,51%

2014 11,58% 11,90% 2,82%

2015 11,48% 11,82% 13,53% -0,23% 6,44% 0,99%

2016 12,57% 14,96% -2,72% 18,08% 24,93% 15,14% 15,92% 8,94% -0,38%

Tabela: Retornos (Taxa Nominal)

Legenda:

Fundo 1: BB Renda Fixa Crédito Privado Seleção Private

Fundo 2: BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia Private

Fundo 3: BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia II Private

Fundo 4: BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia III Private

Fundo 5: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice Private

Fundo 6: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice II Private

Fundo 7: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice III Private

Fundo 8: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice VI Private

Fundo 9: BB Multimercado Estrutura I Private

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 2 – Número de Cotistas 

 

 

 

 

3.3 Selic 
 

 

 A taxa de juros fixada na reunião do COPOM é a meta para a Taxa Selic (taxa média 

dos financiamentos diários, com lastro em títulos públicos federais, observados no Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia), no qual é regida por todo o intervalo entre reuniões 

ordinárias do comitê. 

 Essa taxa é um benchmarking para todas as taxas de curto prazo. Mesmo essa taxa sendo 

fixada pelo Banco Central, ela pode apresentar um valor diferente de sua meta por razões do 

mercado. O Banco Central tem apresentado sucesso na manutenção da taxa próxima a sua meta. 

A taxa é calculada com base nas operações de emissão de Depósito Interfinanceiros pré-fixados, 

 Ano Fundo 1 Fundo 2 Fundo 3 Fundo 4 Fundo 5 Fundo 6 Fundo 7 Fundo 8 Fundo 9

2011 1673

2012 1497

2013 1679 833

2014 2618 1115 44

2015 1858 869 27 962 687 1067

2016 925 662 10 1591 962 686 1067 1083 638

Fundo 9: BB Multimercado Estrutura I Private

Fonte: Elaboração própria

Legenda:

Fundo 1: BB Renda Fixa Crédito Privado Seleção Private

Fundo 2: BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia Private

Fundo 3: BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia II Private

Fundo 4: BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Estratégia III Private

Fundo 5: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice Private

Fundo 6: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice II Private

Fundo 7: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice III Private

Fundo 8: BB Renda Fixa Longo Prazo Vértice VI Private

Tabela: Número de Cotistas
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pactuadas por um dia útil e registradas e liquidadas pelo sistema da central de custódia e 

liquidação financeira de títulos (Cetip), conforme determinação do banco central. 

Em outras palavras define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos 

diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. 

Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações 

registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de 

serviços de compensação e de liquidação (Banco Central do Brasil, 2017). 

 

 

3.4 Câmbio 
 

 

Caracterizado na taxa de conversão da moeda doméstica em moeda estrangeira, ou em 

outras palavras de acordo com Assaf Neto (2011), A taxa de câmbio evidencia uma relação 

entre unidade de uma moeda e outra, que por sua vez, refere-se entre os valores de duas moedas. 

A paridade cambial retrata a uma relação de poder de compra entre moedas emitidas por 

economias de diversos países. De acordo com a teoria econômica de paridade, aceita-se que a 

taxa de câmbio entre duas moedas esteja em estado de equilíbrio em situação de equivalência à 

capacidade de compra interna de cada moeda, em outras palavras, quando a taxa de câmbio de 

duas moedas observado o equilíbrio quando o poder aquisitivo das moedas for equivalente a 

taxa de câmbio. 

Em suma, sempre que a paridade de compra entre distintas nações se encontrarem em 

desequilíbrio, o fluxo é desencadear maior compra na economia mais barata, e maior venda de 

moeda onde o preço for mais elevado. Com esse mecanismo, a taxa de câmbio recupera sua 

paridade excluindo toda a possibilidade de ganho na operação. A formação da taxa de câmbio 

no mercado, é evidenciada pela Lei de oferta e demanda.  
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3.5 Ações 
 

 

As ações são títulos de propriedade de uma fração do capital social de uma organização 

que as emitiu. O detentor dessas ações será o sócio da empresa emissora. As ações são 

consideradas títulos de renda variável (Assaf Neto, 2011). 

Em outras palavras as ações são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas 

representativos de uma parcela de seu capital. São emitidas por organizações que tem por 

finalidade captar recursos para contribuir com seu crescimento. As ações podem ser 

classificadas em dois tipos: ordinárias ou preferenciais, no qual a diferença consiste na 

característica que as ações ordinárias conferem ao seu detentor direito de voto nas assembléias 

de acionistas, enquanto que as preferenciais permitem o recebimento de dividendos em valor 

superior ao das ações ordinárias, como também a prioridade no recebimento de reembolso de 

capital. 

O primeiro lançamento de ações no mercado é chamado de oferta pública inicial 

(também conhecido pela sigla em inglês IPO – Initial Public Offer). Após a abertura de capital 

e a oferta inicial, a organização poderá fazer outras ofertas públicas, conhecidas no mercado 

como “Follow on”. 

As ofertas públicas de ações (IPO e Follow on) podem ser primárias ou secundárias. Em 

ofertas primárias, a companhia capta recursos novos para investimento e reestruturação de 

passivos, fazendo com que ocorra efetivamente um aumento de capital da organização. Já no 

caso das ofertas secundárias, estas oferecem liquidez aos empreendedores, que vendem parte 

de suas ações, em um processo em que o capital da empresa permanece inalterado, porém ocorre 

um aumento na base dos sócios. 

A BM&FBOVESPA criou segmentos especiais de listagem das companhias – Bovespa 

Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1. Todos os segmentos têm por 

finalidade instituir regras rígidas de governança corporativa, essas regras ultrapassam as 

obrigações que as empresas têm perante a Lei das Sociedades por ações e têm como proposito 

melhorar a avaliação das organizações que decidem aderir, sem obrigatoriedade a um desses 

níveis de listagem. Essas regras servem de atração para os investidores, assegurando direitos e 
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garantias aos acionistas, bem como a divulgação de informações mais completas para 

controladores, gestores da companhia e participantes do mercado, consequentemente reduzindo 

o risco (BM&FBOVESPA – Seção Ações, 2017). 

Conforme a tabela abaixo, que traz o resumo das variáveis aplicadas a literatura, bem 

como o resultado esperado no efeito em renda fixa pelo multimercado e ações. 

 

Tabela 3 – Resumo: Aplicação das variáveis na literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  - Resumo - Aplicação das variáveis na literatura

Variável Aplicação na literatura

Impacto 

esperado em 

renda fixa

Multimercado Mais/Menos

Ações Negativo

Aplicação na literatura de variáveis relacionadas com renda fixa. A partir dos resultados encontrados na literatura foi 

estimado o impacto esperado

Referência

Os fundos multimercado, realizam 

simultaneamente investimentos em diversos 

ativos, observando diversif icação das 

aplicações.

As ações são valores mobiliarios emitidas 

por sociedades anonimas, representativos 

de uma parcela de seu capital social.

(Pinheiro, 2007)

(Assaf Neto, 2011)

Fonte: Elaboração própria
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Descrição da Amostra 
 

A Base de dados utilizada para a formulação da pesquisa, contempla os investidores do 

segmento private do Banco do Brasil, ao qual estes possuem conta corrente ativa junto a 

instituição. O investidor para ser qualificado no respectivo segmento, deve possuir conforme 

critérios internos da instituição 2 milhões em aplicações.  

Foram utilizados os volumes (Patrimônio Líquido) em variação de renda fixa, 

multimercado e ações do segmento private.  

Analisou-se o período compreendido entre janeiro de 2011 até dezembro de 2016, sendo 

observados assim 72 meses. O critério de escolha do período de janeiro de 2011 a dezembro de 

2016, deve-se ao fato da relevância dos efeitos pré-crise e pós-crise de 2015, com o propósito 

de contribuir com a academia sob o respectivo tema. 

A direção da instituição com o propósito de colaboração com a pesquisa forneceu em 

caráter de confidencialidade as informações para a construção deste trabalho, no qual contempla 

acesso ao volume de renda fixa, multimercado e ações, bem como informações que foram úteis 

para o desenvolvimento em geral para o estudo. 

Utilizou-se a variação da taxa Selic mensal, no qual foram extraídos os números do site 

da receita federal do Brasil, compreendendo o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2016. 

E por fim a variação da taxa de câmbio, coletados do site do Banco Central, no período de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2016. 

 

 

4.2 Especificação Econométrica 
 

 

 Utilizaremos o modelo de regressão de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS 

(do inglês Ordinary Least Squares) que por sua vez, é uma técnica de otimização matemática 
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que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma 

dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são 

chamados resíduos). 

 O modelo com uma variável independente é muitas vezes inadequado na prática, sendo 

necessário ampliar o modelo de regressão simples para abranger casos que envolvem mais de 

duas variáveis explicativas. Devido a isso, a regressão múltipla é o método mais eficiente de 

análise quando um problema de pesquisa envolve uma única variável dependente relacionada 

com duas ou mais variáveis independentes (Gujarati, 2011). 

Formalmente, as hipóteses testadas nesse trabalho foram: 

H1: A variação dos investimentos em multimercado não influencia em investimentos 

em renda fixa. 

H2: A variação dos investimentos em ações não influencia em investimentos em renda 

fixa. 

H3: A variação dos investimentos em multimercado na crise não influencia em 

investimentos em renda fixa. 

H4: A variação dos investimentos em ações na crise não influencia em investimentos 

em renda fixa. 

O modelo inclui a variável dependente definida como renda fixa (rfixa), possui as 

variáveis de interesse multimercado (mult) e ações (aco) e as seguintes variáveis de controle 

que podem influenciar na variação de renda fixa: selic, que corresponde a taxa de juros que o 

investidor é remunerado, na pesquisa foi utilizada a variação da selic. A variável de controle 

câmbio que para a formulação dos modelos foram utilizadas a variação do câmbio, visto que 

alguns fundos possuem como parâmetro esta variável e alguns fundos possuem boa parte de 

seus recursos alocados em contratos de câmbio. Para a correção de possíveis problemas 

relacionados a sazonalidade na série foi criado uma dummy tempo mês de janeiro a novembro 

representada na regressão por ��, bem como criada também a dummy crise, no qual corresponde 

a crise do ano de 2015, no qual realizou a interação dummy crisemultimercado (crisemult) e 

criseações (criseaco). 

Na formulação da 1° hipótese utiliza-se a variável dependente renda fixa (rfixa), sendo 

a variável de interesse para testar H1 multimercado (mult), no qual este traz a informação de 

variação em relação a renda fixa. Para confirmar H1, o coeficiente dessa variável deve ser 
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negativo (dado que em situações de desequilíbrio econômico os investidores tender a migrar 

seus recursos a opções com menor risco). 

 

������ = 	
 + 	����� + 	������ + 	������ + �� + �� 

 

A variável de interesse para testar H2 é ações, que representa a variação entre ações em 

relação a renda fixa. Para confirmar H2, o coeficiente desta variável deve ser negativo (dado 

que na crise espera observar que os investidores direcionem seus recursos para ativos que 

ofereçam o menor risco possível). 

 

������ = 	
 + 	��çõ��� + 	������ + 	������ + �� + �� 

 

Para testar H3, a renda fixa (rfixa) continua sendo a variável dependente, porém, na 

regressão foram adicionadas à dummy crise e a dummy crise-multimercado, para verificar os 

efeitos crise na interação entre renda fixa e multimercado sob a ótica da crise no ano de 2015. 

Para confirmar H3, o coeficiente da variável multimercado deve ser negativo (dado a aversão 

ao risco em contexto de instabilidade econômica). 

 

������ = 	
 + 	����� + 	������ + 	������ + 	������ +		��������� + �� + �� 

 

O objetivo de testar H4, é analisar os efeitos da crise de 2015 na relação de renda fixa 

(rfixa) versus ações (aco), no qual para isso foi adicionada à dummy crise e a dummy crise-

ações (criseaco) que, por sua vez, a variável ações (aco) na regressão é definida como a variável 

de interesse, e a variável renda fixa (rfixa) como a variável dependente. Para confirmar H4, o 

coeficiente da variável ações deve ser negativo (dado que na crise espera observar que os 

investidores direcionem seus recursos em opções que ofereçam o menor risco possível). 

 

������ = 	
 + 	����� + 	������ + 	������ + 	������ +		��������� + �� + �� 
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A seguir é apresentada a tabela, com o resumo das variáveis utilizadas na pesquisa: 

 

Tabela 4 – Resumo das variáveis 

 

 

Variável Tipo

Renda Fixa Dependente

Multimercado Interesse

Ações Interesse

Selic Controle

Câmbio Controle

Fonte: Elaboração própria  

 

 

4.3 Resultados Empíricos 
 

A tabela a seguir apresenta a estatística descritiva da pesquisa, seus valores são em (%), no 

qual: 

 

Tabela 5 – Estatística Descritiva  

Medidas Média Mediana Desvio-Padrão Mínimo Máximo

Renda Fixa 2% 1% 5% -4% 40%

Multimercado 1% 1% 4% -18% 18%

Ações -1% 0% 10% -58% 48%

cambio 1% 0% 5% -11% 16%

Selic 1% 0% 10% -25% 24%

Observações 72

Amostra Total

Fonte: Elaboração própria

Tabela: Estatística Descritiva
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Evidencia-se na tabela 5, o total de 72 observações mensais, das quais a variável renda 

fixa apresentou média de 0.02, e as variáveis multimercado, câmbio e selic resultaram em média 

de 0.01. A variável ações foi a única a apresentar média negativa de -0.01. Os respectivos 

desvios padrões estão dentro da faixa de mínimo e máximo da base de dados. 

Em 2015 o IBOVESPA, o principal indicador da bolsa, teve queda de 13.31%, 

comparado ao período anterior de 2014, do qual a desvalorização foi de 2.91%. Nesse cenário 

podemos justificar o fato dos investidores migrarem parte de seus recursos de renda variável 

para renda fixa. 

 

Tabela 6 – Correlação 

 

 

 

Conforme a tabela 6 tem-se uma forte correlação entre Ações e Multimercado com valor 

de 0,84; enquanto as demais variáveis não apresentam correlação significativa. 

Alguns testes foram realizados na pesquisa para configurar com melhor precisão os 

resultados encontrados nas regressões, são eles: 

O teste de Jarque-Bera foi aplicado para verificação de normalidade de resíduos. Além 

do teste de Jarque-Bera também foram aplicados os testes de Breusch Godfrey e o teste de 

White.  

O teste de Breusch Godfrey verifica a autocorrelação dos resíduos, nos quais os 

resultados evidenciaram que os resíduos são autocorrelacionados. Já o teste de 

heterocedasticidade verifica se a variância dos resíduos são heterocedásticos, e de acordo com 

o resultado, o qual verificou que os resíduos são heterocedásticos e autocorrelacionados, devido 

a isso se utiliza então o estimador robusto de Newey- West para computar o erro padrão. 

Medidas Renda Fixa Multimercado Ações Câmbio Selic

Renda Fixa 1,00 0,31 0,26 -0,10 -0,04

Multimercado 0,31 1,00 0,84 -0,01 -0,03

Ações 0,26 0,84 1,00 -0,25 -0,02

Câmbio -0,10 -0,01 -0,25 1,00 0,05

Selic -0,04 -0,03 -0,02 0,05 1,00

Fonte: Elaboração própria

Tabela: Correlação
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 O teste de Ljung-Box, foi realizado para verificar se as variáveis não possuem 

autocorrelação, e consequentemente não ocasionar em algum problema de resultados ao 

modelo, logo conforme as regressões não se fazem necessária incluir nenhuma variável 

defasada na regressão. 

 

Tabela 7 – Teste de Ljung-Box - A existência de autocorrelação é comum em séries de tempo. 

Entender as características das séries utilizadas nesse trabalho é muito importante pois eles 

podem influenciar na forma funcional da equação estimada, isto é, na presença de 

autocorrelação, a variável defasada deve ser incluída na equação. A fim de entender melhor as 

séries de variação dos fundos de renda fixa, multimercado e ações, aplica-se o teste de Ljung-

Box. Os resultados abaixo evidenciam para a hipótese nula da primeira, as cinco primeiras e as 

10 primeiras autocorrelações iguais a zero. Não rejeita-se a hipótese nula para quase todas as 

variáveis. Rejeita-se para as cinco primeiras autocorrelações da variação dos fundos de ações. 

Entretanto, esse resultado pode ser devido a alguma sazonalidade ou ruído da séries visto que 

para Q(10) não rejeita-se a hipótese nula. 

 

Variável Q(1) Q(10)

Variação em Renda Fixa 0,355 0,393

Variação em Multimer 0,308 0,478

Variação em Ações 0,830 0,109

0,069

0,213

0,021

Fonte: Elaboração própria

Q(5)

P-Value

 

 O teste de raiz unitária foi aplicado conforme tabela abaixo, como premissa para 

verificação de estacionaridade das séries, no qual de acordo com os testes constatou-se que as 

séries são estacionárias, viabilizando a utilização do método de regressão de mínimos 

quadrados ordinários. 
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Tabela 8 – Teste de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado  

 

Variável Nível - Primeira diferença P-Value

Variação em Renda Fixa Nível 0,000

Variação em Multimer Nível 0,000

Variação em Ações Nível 0,000

Fonte: Elaboração própria

Sem constante

Forma Funcional

 Com constante

Sem constante

 

 

 

4.4 Resultados Econométricos 
 

 

Para avaliar a variação em renda fixa do segmento private do Banco do Brasil, foram 

inicialmente analisados os resultados dos modelos aplicados ao período de 2011 a 2016, de 

investidores com investimentos em renda fixa, multimercado e ações. 

 

Modelo 1 – Análise da variável Multimercado em relação a Renda Fixa 

 

O primeiro modelo teve como hipóteses iniciais o efeito sobre renda fixa da variável de 

interesse multimercado, e as variáveis de controle selic e câmbio, e a aplicação de uma variável 

dummy tempo mês para controlar a sazonalidade.  

A tabela 9 a seguir reporta as saídas desse modelo, retratando os investidores do Banco 

do Brasil, bem como a alocação dos seus ativos, do segmento private. 
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Tabela 9 – Modelo 1 - A tabela mostra os resultados do primeiro modelo que testa a relação 
entre as variáveis de renda fixa em relação a multimercado, pelo método de regressão de 
mínimos quadrados ordinários. Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos 
a 10%, 5% e 1% respectivamente. O p-valor está apresentado entre parênteses. 

 

Coeficiente

Medidas de Desempenho

Multimercado

Selic

Câmbio

DummyTempo

Observações

R2

-0.37*

(0.09)

-0.09**

0.82

Renda Fixa

Fonte: Elaboração própria

(0.02)

0.06

(0.31)

SIM

72

Teste de Jarque Bera: 0.05

Teste de Breusch-Godfrey: 0.004

Teste de White: 0.000

 

 

Pela análise do primeiro modelo é possível verificar que, conforme esperado, a variável 

de interesse multimercado possui coeficiente negativo de -0.37 e é estatisticamente significante 

a 0.09, confirmando H1. Ou seja, a cada 1% de diminuição em multimercado há um aumento 

de 0.37% em renda fixa. Vale ressaltar que a variável multimercado possui efeito marginal de 

-0.37, uma possível justificativa para o resultado de -0.37%, seria o fato de que em 

multimercado há muitos ativos em renda fixa e hedge para variação cambial, portanto o 

investidor de certa maneira mantém parte de seus recursos em renda fixa e multimercado. 

Em cenário de forte recessão, no qual diversos setores da economia são afetados, muitos 

investidores buscam relacionar seus investimentos com portfólios mais seguros frente a 

instabilidades econômicas, em detrimento de garantir suas reservas financeiras. 

Os investidores buscam resultados de curto prazo e são influenciados pelas visões 

comuns de mercado. Este comportamento limita investimentos mais arrojados, pois são 
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investimentos que oferecem mais risco. Além do fato, que em algumas situações os investidores 

são levados por fatores exógenos a agir de maneira irracional. (Martini, 2012).   

A relação entre desempenho e fluxo de recursos é comumente encontrada como positiva, 

porém assimétrica. Ippolito (1992), Chevalier & Ellison (1997), Sirri & Tufano (1998) e Lynch 

& Musto (2003) encontram que os investidores direcionam maior volume de recursos para os 

fundos com melhor desempenho em maior proporção dos que fazem para os de pior 

desempenho. Durante e após a crise do ano de 2015, foi evidenciada no segmento private do 

Banco do Brasil, uma elevação no aporte de recursos nos fundos de renda fixa, uma vez que, 

estes vêm se comportando de maneira mais equilibrada em comparação com os investimentos 

em renda variável, conforme a regressão reporta. 

Considerando a variável de controle, a Selic, foi encontrado coeficiente negativo de -

0.09 e significância estatística de 0.02. A variável Selic apresenta efeito marginal de -0.09, seu 

coeficiente negativo pode ser explicado devido aos resgastes em renda variável devido aos 

efeitos de tensão econômica vivenciados no período de 2011 a 2016. Os investidores possuem 

uma visão que quanto maior o risco, maior deve ser o retorno de seus investimentos, e 

geralmente quando os juros no Brasil estão baixos, ocorre um menor desempenho em renda 

fixa, conforme Martini & Marcos (2012), entretanto devido a instabilidades econômicas 

observadas no Brasil não há como garantir a premissa de que taxas positivas ou negativas irão 

delimitar investimentos em renda fixa ou em renda variável levando-se em consideração a Selic. 

A variável de controle Câmbio apresenta coeficiente positivo de 0.06, e não apresenta 

significância estatística, dado o seu p-valor de 0.31. Ou seja, a variável câmbio não é relevante 

para o modelo. 

 

Modelo 2 – Análise da variável Ações em relação a Renda Fixa 

 

Abaixo seguem os resultados obtidos pela segunda regressão, que procura identificar os 

efeitos que a variável ações desempenha em renda fixa. 
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Tabela 10 – Modelo 2 - A tabela mostra os resultados do segundo modelo que testa a 

relação entre as variáveis de renda fixa em relação a variável ações, pelo método de regressão 

de mínimos quadrados ordinários. Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes 

significativos a 10%, 5% e 1% respectivamente. O p-valor está apresentado entre parênteses. 

 

Coeficiente

Medidas de Desempenho

Ações

Selic

Câmbio

DummyTempo

Observações

R2

Fonte: Elaboração própria

Teste de Jarque Bera: 0.99

Teste de Breusch-Godfrey: 0.002

Teste de White: 0.077

-0.19***

(0.00)

-0.08***

(0.01)

-0.05

(0.28)

SIM

72

0.86

Renda Fixa

    

 

No segundo modelo observa-se, que conforme previsão, a variável de interesse ações, 

apresentou coeficiente negativo de -0.19 e é estatisticamente significante a 0.00, confirmando 

H2.  A cada 1% de diminuição em ações, ocorre o aumento em 0.19% em renda fixa. A variável 

ações apresenta efeito marginal de -0,19. 

O Brasil passou por um forte período de tensão econômica em 2015, que 

consequentemente tiveram efeitos negativos perante as expectativas dos investidores em 

relação aos seus portfólios de investimentos, dando destaque a queda do IBOVESPA de 13.31% 

em relação a 2014, o que pode justificar a transferência dos ativos de renda variável para renda 

fixa. 
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Edelen et al. (2010) analisam o sentimento dos investidores comparando a alocação 

respectiva em ações contra recursos em ativos de renda fixa e analisando a flutuação do 

portfólio de acordo com alterações no retorno esperado do mercado de ações. Utiliza assim, a 

atual decisão de alocação dos investidores como evidência direta de sentimento. Os autores 

evidenciam que um elevado nível de sentimento é associado à expectativa de retornos 

excedentes significativamente baixos no mercado de ações. Os pesquisadores concluem que 

determinados investidores apresentam sentimento consideravelmente mais volátil em 

determinados momentos sob situações de crise econômica. 

Determinados investidores permaneceram com seus investimentos em renda variável, 

mesmo após terem observadas quedas significativas de rentabilidades, porém conforme 

Tizziani et al. (2010) que utilizam a metodologia formulada por Odean (1998), para testar o 

efeito disposição no mercado brasileiro de fundos de investimentos em ações. O efeito 

disposição proposto por Shefrin & Statman (1985), seria a tendência dos investidores do varejo 

de manter seus investimentos quando estes apresentam perdas e vende-los rapidamente em 

situações de ganhos. O estudo utiliza dados das carteiras dos fundos de ações no mercado 

brasileiro, considerando as ações representadas no índice IBrX-50 no período de novembro de 

2003 a março de 2008. Os autores dividem a amostra em dois grupos: investidores de varejo e 

investidores sofisticados. O objetivo do trabalho foi observar o efeito disposição e para isso foi 

testada a hipótese de que a proporção de ganhos realizados é superior à proporção de prejuízos 

realizados. Ao observarem os resultados por tipo de investidor individualmente, encontraram 

uma manifestação maior do efeito disposição nos fundos destinados a investidores qualificados 

em comparação aos ofertados para os clientes do varejo. 

A variável de controle Selic, apresentou coeficiente negativo de -0.08, e significância 

estatística de 0.01, sendo assim a variável selic apresenta efeito marginal negativo de -0.08. O 

coeficiente negativo pode ser justificado devido aos resgastes e movimentações dos fundos de 

renda variável do segmento private. Este resultado parece ser bem mais robusto comparado com 

a equação do primeiro modelo. 

Alguns investidores mesmo observando fortes oscilações no mercado de ações, 

permanecem com seus investimentos, mensurando a relação risco-retorno, e em períodos de 

baixa do IBOVESPA por exemplo, ao invés de realizarem resgates com receio de mais perdas, 

tendem a ter a perspectiva de que seus investimentos em renda variável irão recuperar-se após 

a crise, sob cenário de certo equilíbrio econômico, o que pode explicar a atitude de 

determinados investidores do Banco do Brasil do segmento private. 
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Em um estudo realizado por Fonseca et al (2007), concluíram, por meio dos resultados 

encontrados em sua pesquisa, que os investidores de fundos de renda variável, durante o período 

de janeiro de 2001 a dezembro de 2006, obtiveram maiores retornos em relação a renda fixa. 

Porém, em termos de risco-retorno, os fundos de renda fixa conseguiram se portar no cenário 

com um melhor desempenho em relação aos fundos de renda variável. Isso foi uma 

consequência da alta volatilidade apresentada pelo IBOVESPA e também das altas taxas de 

juros do mercado de renda fixa, como por exemplo, a SELIC. 

A variável de controle Câmbio reportou coeficiente negativo de -0.05, no qual a mesma 

não se mostrou ser significativa para a regressão, evidenciado por seu p-valor de 0.28. 

 

Modelo 3 – Análise da variável Multimercado adicionada a variável crise e crise-

multimercado em relação a Renda Fixa 

 

Tabela 11 – Modelo 3 - A tabela mostra os resultados do terceiro modelo que testa a relação 

entre as variáveis de renda fixa em relação a multimercado, adicionada à dummy crise e a 

interação da dummy crise com multimercado, utilizando-se o método de regressão de mínimos 

quadrados ordinários. Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 

5% e 1% respectivamente. O p-valor está apresentado entre parênteses. 

 

(continua)  

Coeficiente

Medidas de Desempenho

Multimercado

Selic

Câmbio

Renda Fixa

-0.39**

(0.05)

-0.08**

(0.03)

0.08

(0.19)  
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(conclusão) 

Crise

Crise-Multimercado

DummyTempo

Observações

R2

72

0.84

Teste de Jarque Bera: 0.31

Teste de Breusch-Godfrey: 0.000

Teste de White: 0.000

(0.00)

0.71

(0.11)

Fonte: Elaboração própria

-0.02***

SIM

 

 

No terceiro modelo foram adicionadas as variáveis crise e crise-multimercado para 

analisar o efeito crise no ano de 2015, bem como a interação entre renda fixa e multimercado. 

Em especial atenção a variável crise-multimercado, no qual foi adicionada com o propósito de 

analisar a correção do beta de multimercado para o ano de 2015, ou seja, observar a diferença 

entre o beta dos anos anteriores e o beta do ano de 2015. 

Observa-se que, conforme previsão, a variável de interesse multimercado, apresentou 

coeficiente negativo de -0.39 e é estatisticamente significante a 0.05, confirmando H3.  Ou seja, 

a cada 1% de diminuição em multimercado, ocorre o aumento em renda fixa de 0.39%. A 

variável multimercado apresenta efeito marginal de -0,39. 

Realizando um comparativo entre o primeiro modelo, que não apresenta a variável crise, 

pode-se notar uma diferença de   -0.37 para -0.39, evidenciando ao fato que na crise os 

investidores resgataram mais de multimercado.  Podemos denotar que a variável crise se 

apresentou altamente significativa a 0.00 e coeficiente negativo de -0.02.  Uma possível 

justificativa para o respectivo efeito multimercado em renda fixa, consiste na característica que 

os investidores sabem da possibilidade de aumentar o risco inerentes em fundos de 

multimercado, o fato de existir essa possibilidade, faz com que alguns investidores resgatem de 

multimercado em momentos de instabilidade econômica, devido permanecerem mais 

temerosos em relação a preservação de seus recursos. 
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Os efeitos da crise deflagrados em 2015, fizeram com que muitos investidores se 

posicionassem de maneira mais conservadora diante os riscos que possam se assumir em 

relação a determinada alocação de recursos. A percepção observada consiste na ideia de que 

alguns investidores não dão mais tanta relevância a altos retornos, mas sim alocações que 

possam trazer certa rentabilidade, assumindo o menor risco possível diante de um cenário 

economicamente conturbado. 

Conforme O’Connell & Teo (2009) afirmam que grandes investidores tendem a 

diminuir de maneira drástica a exposição ao risco após perdas e aumentam levemente a 

exposição ao risco após ganhos. No qual é um efeito natural observado no contexto brasileiro. 

A variável selic possui efeito marginal de -0.08 e significativa a 0.03, no qual uma 

possível explicação para seu valor negativo pode ser decorrente do fato que na crise os resgastes 

em renda variável foram elevados. 

Já as variáveis câmbio conforme esperado apresentam-se com coeficiente de 0.08 e a 

variável crise-multimercado com coeficiente de 0.71, ambas respectivamente com p-valores 

0.19 e 0.11, sendo não significativas ao modelo. 

 

Modelo 4 – Análise da variável Ações adicionada a variável crise e crise-ações em relação 

a Renda Fixa 

 

Tabela 12 – Modelo 4 - A tabela mostra os resultados do modelo que testa a relação entre as 

variáveis de renda fixa em relação a ações, bem como as variáveis adicionadas crise e crise-

ações, pelo método de regressão utilizado de mínimos quadrados ordinários. Os símbolos *, ** 

e *** representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1% respectivamente. O p-valor está 

apresentado entre parênteses.  

(continua) 

Coeficiente

Medidas de Desempenho

Ações

Renda Fixa

-0.20***

(0.00)  
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(conclusão) 

Selic

Câmbio

Crise

Crise-Ações

DummyTempo

Observações

R2

-0.01

(0.80)

Teste de Jarque Bera: 0.78

Teste de Breusch-Godfrey: 0.000

Teste de White: 0.49

(0.13)

0.33**

(0.02)

-0.01

SIM

72

0.88

Fonte: Elaboração própria

-0.07**

(0.02)

 

 

No quarto e último modelo, no qual foram adicionadas as variáveis crise e crise-ações 

para analisar o efeito crise no ano de 2015, bem como a interação entre renda fixa e ações. 

Observa-se que, conforme previsão, a variável de interesse ações, resultou com coeficiente 

negativo de -0.20 e é estatisticamente significante a 0.00, confirmando H4.  Ou seja, a cada 1% 

de redução em ações, ocorre um aumento de 0.20 em renda fixa. A variável ações apresenta 

efeito marginal de -0,20. A variável crise-ações foi adicionada como premissa ao modelo para 

analisar a correção do beta de ações para o ano de 2015. Esta variável se reportou com 

coeficiente positivo de 0.33 e significância de 0.02.  

O Brasil diante o período de análise do presente estudo, foi marcado por crises políticas 

e econômicas, ocasionando em um forte momento de recessão, no qual um dos efeitos negativos 

sofridos foi a alta considerável da inflação que, por sua vez, fez com que muitos investidores 

refletissem nas escolhas de seus investimentos e até mesmo repensassem em sua política de 

investimentos diante um cenário com inúmeros problemas de ordens políticas e econômicas. 

Boyd, Levine & Smith (2001), destacaram que alterações das taxas de inflação 

impactam na eficácia das alocações de recursos do mercado financeiro. Os autores ao estudarem 

o sistema bancário de 97 países e o mercado de ações de 49 países, no qual se inclui o Brasil, 
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observaram que a inflação apresenta relação negativa tanto para o setor bancário quanto para o 

mercado de ações. 

A variável selic continua sendo significante ao modelo com 0.02, e coeficiente negativo 

de -0.07, seu coeficiente negativo pode ser uma evidência de resgastes em renda variável na 

crise. 

Goetzmann & Peles (1997) realizaram uma pesquisa com investidores de fundos mútuos 

com o objetivo de identificar as razões nas quais, investidores mantêm seus recursos em fundos 

mesmo após um período de desempenho baixo. Os pesquisadores atribuem o respectivo efeito 

a uma dissonância cognitiva, no qual os indivíduos revisam suas crenças para reduzir 

contradições lógicas, ou racionais. No cenário das decisões de investimentos, a dissonância 

cognitiva pode ser pensada como um custo psicológico que os investidores podem procurar 

reduzir por meio de ajustes nas crenças sobre a eficácia das escolhas de investimentos feitas no 

passado. Ou seja, investidores possuem certa esperança que seus investimentos após passarem 

por períodos turbulentos na economia, no qual são observados efeitos negativos sob os seus 

investimentos, possam se recuperar em um determinado futuro, justificando o fato que mesmo 

no período de turbulência econômica observado no período de 2011 a 2016, alguns investidores 

permaneceram com seus recursos em investimentos mais sensíveis as oscilações econômicas. 

As variáveis crise e câmbio possuem coeficiente negativo de -0.01, as variáveis não são 

significativas ao modelo, apresentando os p-valores de 0.13 e 0.80 respectivamente. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de mensurar o comportamento de 

investidores frente a diferentes ciclos econômicos em relação à alocação de ativos de renda fixa 

e renda variável, dado a relevância que vem se dando a categoria private, devido ao crescimento 

dessa parcela de investidores na sociedade contemporânea.  

Por meio da análise, podem-se inferir diferenças entre as alocações e a interação que as 

instituições financeiras oferecem a seus investidores. Observou-se um período de 72 meses, que 

compreende de janeiro de 2011 a dezembro de 2016, evidenciando a dinâmica dos fundos de 

renda fixa, multimercado e ações. A base de dados é composta da carteira de ativos de renda 

fixa, multimercado e ações dos investidores do segmento private do Banco do Brasil, em que 

no presente estudo verifica-se o comportamento do investidor, frente a momentos de tensão 

econômica, testando se de fato os investidores se tornam mais conservadores em tempos de 

instabilidade econômica. 

Os resultados revelaram que no período observado houve transferência de recursos de 

multimercado e ações para renda fixa, no qual denota que o investidor, sob cenário de tensão 

econômica teme pelos seus investimentos, bem como os respectivos retornos, transferindo seus 

recursos para investimentos que possam sofrer menor variação em situação de crise econômica.  

O estudo apresenta potencial de expandir o olhar sobre a análise da alocação de recursos 

e consequentemente seus retornos em dados períodos anormais, pois o foco aqui vai além de 

comparar o desempenho de ativos e suas respectivas carteiras, mas fornecer métricas as 

instituições financeiras que operam com esses ativos, contribuindo consequentemente com a 

literatura sob a ótica de determinados ciclos de recessão da economia. Evidenciando assim 

estilos diferenciados de alocação de recursos entre as carteiras de renda fixa e renda variável e 

sua interação com instituições financeiras e seus investidores. 
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