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RESUMO 

 

 

A importância do risco na formação de portfólios compostos por ativos de renda fixa e de renda 

variável é um assunto recorrente em trabalhos acadêmicos que visam auxiliar os gestores na 

composição de Carteiras Eficientes. O estudo da correlação das volatilidades dos retornos entre 

estes mercados no Brasil é abordado neste trabalho analisando o período de fevereiro de 2006 

a agosto de 2017. Foi utilizado como indicador de renda fixa o IMA-B 5+ com o objetivo de 

destacar o aumento da participação dos títulos de renda fixa pós-fixados indexados à inflação 

na composição da Dívida Pública Mobiliária Federal interna após a adoção do regime de metas 

de inflação em 1999. O IBrX 50 foi utilizado como indicados do mercado de renda variável. As 

volatilidades nos dois mercados foram calculadas pelos desvios padrão dos retornos mensais e 

também pelo modelo GARCH(1.1). Os resultados apontaram que não existe uma tendência 

definida sobre o nível da volatilidade dos dois mercados com o passar do tempo, da mesma 

forma que não existe uma relação estável entre as volatilidades do mercado de renda fixa e 

renda variável. A não coincidência temporal dos picos e baixas de volatilidade foi confirmada 

pela grande variação das razões entre as volatilidades destes mercados. As volatilidades 

calculadas pelo modelo GARCH(1.1) apresentaram padrão semelhantes às calculadas pelos 

desvios padrão dos retornos. Os resultados deste trabalho diferem dos resultados dos trabalhos 

anteriores que compararam a volatilidade da renda fixa com a da renda variável focando em 

títulos prefixados. Enquanto os trabalhos de referência apontavam que a volatilidade da renda 

variável estava por volta de três vezes a da renda fixa para títulos prefixados, nosso trabalho 

encontrou como resultado que a volatilidade para os títulos de renda fixa atrelados a um índice 

de preços representaram mais de 50% da volatilidade da renda variável.  

 

Palavras chaves: Mercado Financeiro, Títulos, Ações, Volatilidade, Correlação 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The relevance of the risk in the creation of portfolios composed by fixed income and risk assets 

is a recurrent subject in the literature that aim to assist managers in the maintenance of efficient 

portfolios. The focus of this study is the correlation of the volatility of gains between these two 

markets in Brazil, analyzing the period from February 2006 to August 2017. The IMA-B 5+ 

was used as a fixed income indicator in order to highlight the increase in the participation of 

post-fixed fixed-income securities indexed to inflation in the composition of the internal Federal 

Domestic Public Debt after the adoption of the Inflation Targeting Regime in 1999. The IBrX 

50 was used as an indication of the variable income market. The volatilities in the two markets 

were calculated by the standard deviations of the monthly income and also by the GARCH 

model (1.1). The results pointed out that there is no trend on the level of volatility of the two 

markets over time, just as there is no stable relationship between the volatilities of the fixed 

income and risk assets markets. The non-coincidence of the peaks and lows of volatility was 

confirmed by the large variation in the ratios between the volatilities of these markets. The 

volatilities calculated by the GARCH model (1.1) presented similar patterns to those calculated 

by the standard deviation of the returns. The results of this study differ from the results of 

previous literature comparing the volatility of fixed income with that of risk assets focusing on 

fixed-rate securities. While the reference works indicated that the volatility of variable income 

was about three times that of fixed income for fixed-rate securities, this study found that 

volatility for fixed income securities pegged to a price index represented more of 50% of the 

risk assets volatility. 

 

Keywords: Financial Markets, Fixed Income, Stock Market, Volatility, Correlation 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo da correlação das volatilidades dos retornos entre o mercado de renda fixa e renda 

variável é um tema de significativa importância e que mereceu vários trabalhos que analisaram 

o assunto buscando identificar qual o comportamento de tal relação e se ela está se 

transformando com o passar do tempo. Sua importância está relacionada à formação de 

Portfólios Eficientes. Enquanto os títulos de renda fixa pós-fixados atrelados à inflação 

representavam 5,58% da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) em dezembro de 

1999, os títulos pós-fixados SELIC, representavam 62,45% do total. Em junho de 1999, o então 

presidente Fernando Henrique Cardozo assinou o decreto # 3.088 sobre a “Sistemática de metas 

de inflação como diretriz para fixação do regime de política monetária”. Passados 17 anos da 

implantação do regime de metas de Inflação, a participação dos títulos atrelados à índice de 

preços supera a de atrelados à taxa flutuante, segundo Relatório anual da Dívida Pública Federal 

de 2016 as participações são 33,18% e 29,43%, respectivamente. Neste contexto analisou-se a 

volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, no período de fevereiro de 

2006 até agosto de 2017, usando com indicador de renda fixa o IMA-B 5+, um índice de longo 

prazo representativo da carteira de títulos públicos federais lastreados a um índice de preços, e 

como indicador de renda variável o índice IBrX 50.  

 

Em 1952 Markowitz apresentou a Teoria Moderna do Portfólio em seu trabalho Portfolio 

Selection, estudo que foi aprofundado em seu livro, “Portfolio Selection: Efficient 

Diversification” (1959). As linhas que fundamentaram as Carteiras Eficientes foram traçadas 

por Sharpe (1964), Fama (1968; 1971), Fama e MacBeth (1973) e Jensen, Black e Sholes 

(1972), dentre outros. Desde então, segundo Bernestein (1992), os trade-offs entre risco e 

retorno baseiam a busca pela formulação de Carteiras Eficientes. Bernstein (1992) observa que 

a sensibilidade dos mercados acionários aos juros dos títulos governamentais estaria levando a 

uma perda de eficiência na diversificação entre renda fixa e renda variável.  

 

O aumento da volatilidade dos Bonds (obrigação, título de crédito que pode ser coorporativo 

ou governamental) americanos no início dos anos 80 foi o principal fator que acelerou o 

desenvolvimento de instrumentos derivativos e de técnicas de gerenciamento de carteiras no 

mercado de renda fixa. Bernstein (1992) ressalta que a importância dos juros na economia 

estaria levando o mercado acionários a se tornar mais “Bond-like”. Reilly, Chan e Wright (2000) 
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analisaram a volatilidade dos títulos de dívida norte americanos, por um período de 50 anos, de 

1950 a 1999. Metodologia equivalente foi utilizada por Johnson e Young (2002) para o mercado 

de ações inglês e Young e Johnson (2004) para o mercado suíço. Beyer, Buetow Jr e Johnson, 

(2005) expandiram seu estudo de correlação das volatilidades dos retornos para os países do 

G7. No Brasil, Rosseti (2007) replicou o mesmo trabalho comparando a volatilidades do 

IBOVESPA e do CDI no período de 1986 até 2006. A correlação variável no tempo nos 

mercados americanos, inglês e alemão foi estudada por Andersson, Krylova e Vahamaa (2006). 

Steeley (2006) analisa como a volatilidade dos rendimentos dos Bonds britânicos afeta os 

retornos dos mercados acionários e de títulos. Dean, Faff e Loudon (2010), estudam a 

repercussão dos retornos e das volatilidades dos mercados de renda fixa e de renda variável no 

mercado financeiro australiano e Chiang, Li e Sheng (2015) estudam como a correlação dos 

retornos do mercado de renda fixa e de renda variável é afetada pela incerteza dos mercados 

nos EUA. Harvey e Bekarert (1995) ressaltam a importância do entendimento da volatilidade 

nos mercados de capital de países emergentes. Zhang, Zhang, Wang e Zhang (2013) 

contribuíram em seu trabalho explorando o efeito de transbordamento entre as volatilidades do 

mercado de renda fixa e renda variável tomando como base os países que compõe o G7 e 

BRICS. O aprofundamento da pesquisa sobre as volatilidades dos retornos das taxas de juros 

interbancárias em 11 países, desenvolvidos e emergentes foi feito por Rossetti, Nagano e 

Meirelles. (2017) 

 

Nosso objetivo é aplicar uma metodologia similar a Reilly, Wright e Chan (2000) utilizando 

uma composição diferente para o mercado de renda fixa, com títulos pós-fixados indexados à 

inflação, e, através da comparação das volatilidades destes ativos identificar momentos de alta 

e baixa volatilidades relacionadas à eventos macroeconômicos e, se é possível explicar em parte 

o comportamento de uma modalidade relacionada a outra. A análise do histórico deste 

relacionamento entre o risco medido pelas volatilidades destes ativos pretende auxiliar na 

alocação de recursos de gestores e investidores que não devem ser surpreendidos com 

movimentos menos previsíveis que o que poderia ser esperado na chamada renda fixa. Temos 

como objetivos deste trabalho verificar: 

 

• Se a volatilidades de cada mercado oscilaram no tempo; 

• Se existe uma tendência definida para os dois mercados sobre aumento ou queda no 

nível da volatilidade com o passar do tempo; 
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• Se há coincidência temporal entre os máximos e mínimos de volatilidade ocorridos nos 

mercados de renda fixa e variável;  

• Se existe uma relação estável entre as volatilidades dos dois mercados ao longo do 

tempo; 

• Se é possível encontrar um padrão de comportamento entre as volatilidades das duas 

classes de ativos. 

 

Nossa contribuição à literatura existente será analisar o relacionamento de um índice de 

mercado que manteve sua estrutura de composição da carteira inalterado durante o período 

compreendido, o IBrX 50, e um índice representativo do mercado de renda fixa composto por 

ativos indexados à inflação e que hoje representam praticamente 1/3 de toda Dívida Pública 

Federal interna. 

 

Este trabalho está estruturado em capítulos, como descrito a seguir: o Capítulo 2 apresenta uma 

breve revisão da literatura, relata trabalhos anteriores com o mesmo propósito; o Capítulo 3 

descreve a metodologia empregada no estudo; o Capítulo 4 aborda a escolha das variáveis 

representativas dos mercados de renda fixa e renda variável, a coleta de dados com breve 

descrição das características e fontes; o Capítulo 5 reporta os resultados do estudo; e o Capítulo 

6 contém as considerações finais. 
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2   REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

As bases para o que agora é chamado de Teoria Moderna do Portfolio foram introduzidas por 

Harry Markowitz em "Portfolio Selection" (1952), ensaio publicado pela primeira vez em The 

Journal of Finance e o aprofundamento do tema em seu livro, “Portfolio Selection: Efficient 

Diversification” (1959). Tais trabalhos renderam um Prêmio Nobel em 1990 à Markowitz, por 

suas contribuições para esses campos.  

 

Os fundamentos desta teoria foram expandidos não apenas por Willian Sharpe (1964), co-

vencedor do Prêmio Nobel de Markowitz. Sharpe (1964) buscou trazer esclarecimentos sobre 

as relações de preço de um ativo com os componentes do risco total e quais as implicações do 

comportamento individual dos investidores em condições de risco. 

 

Fama (1968; 1971) e Fama e MacBeth (1973) deram atenção considerável aos modelos de 

Equilíbrio geral do preço dos bens de Capital desenvolvendo modelos de avaliação de portfólio 

baseados na variância média fundamentando o Capital Asset Price Management (CAPM). 

 

Jensen, Black e Scholes (1972), buscaram solucionar os problemas apresentados em estudos 

anteriores provendo maior clareza na estrutura dos retornos dos ativos. 

 

Nosso estudo não pretende analisar a Teoria de Carteira Eficiente, mas retornar ao ponto central 

da análise de Markowitz (1959) que é que um investidor deve diversificar, porque o 

comportamento de um portfólio difere do comportamento de apenas um ativo e, segundo sua 

ótica, a diversificação não afeta o retorno do ativo, mas para você conseguir o retorno esperado 

e aumentar sua segurança (diminuir risco), deve-se sacrificar parte de seu investimento naquele 

ativo ponderando sua participação num portfólio. Sobre escolher dois ativos, Markowitz 

afirmou: 

 

𝑉𝐴𝑅(𝑟𝑝) = [𝑋1
2 ∗ 𝑉𝐴𝑅(𝑟1)] + [𝑋2

2 ∗ 𝑉𝐴𝑅(𝑟2)] + [2 ∗ 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝐶𝑂𝑉(𝑟1𝑟2)] (1) 

 

Esta equação diz qual é a variância de um portfólio dado um conjunto de pesos (representados 

por X). O peso de cada ativo é importante, porém a parte mais importante da equação é a final 

que diz que a variabilidade é também dependente do grau que estes ativos andam juntos, sendo 



16 

 

que não há sentido em diversificar se dois ativos andam na mesma direção, não haveria porque 

manter a posição no ativo que tem uma expectativa de retorno menor.  

 

Segundo Bernstein (1992), sair da previsão para a construção de um portfólio começa com a 

sabedoria do mercado de capitais, que nos diz algo sobre os trade-offs entre risco e retorno. A 

evidência parece confirmar o princípio básico de que ninguém pode ficar rico apenas investindo 

em títulos do tesouro, mas a variabilidade dos ativos de alto retorno como ações é tão alta que 

você poderia perder tudo na tentativa do enriquecimento. Segundo Bernstein, alguns títulos de 

longo prazo e ações de empresas de pequena capitalização, poderiam fornecer retornos muito 

pequenos em relação aos riscos envolvidos em possuí-los. A diversificação, segundo 

Markowitz (1959) reduz risco sem reduzir a expectativa de retorno e é através da ponderação 

da participação de mais de um ativo na carteira que isso seria alcançado. 

 

Como a renda fixa sempre foi tida como principal instrumento de diversificação para o mercado 

de renda variável, uma extensiva literatura abordou a correlação dos retornos nas duas classes 

de ativos tendo em vista que a volatilidade destes retornos é a medida de risco que impacta nas 

decisões de investimento. 

 

 

2.1   Trabalhos anteriores 

 

 

Reilly, Chan e Wright (2000) analisaram a volatilidade dos retornos dos títulos de dívida norte 

americanos, chamados Treasury Bonds (neste trabalho chamaremos de Bonds os títulos de 

dívida soberanos), por um período de 50 anos (de janeiro de 1950 a dezembro de 1999), e ainda 

compararam esta volatilidade dos retornos dos Bonds com a volatilidade dos retornos do 

mercado de ações analisando se existiu um relacionamento e uma tendência estabelecida para 

tais comportamentos. Segundo os autores, não havia uma análise detalhada da volatilidade dos 

Bonds até meados dos anos 80, período que apresentou um relevante aumento na volatilidade 

das taxas de retorno de tais ativos. Esta significante mudança na variância de tais retornos é o 

principal fator, segundo os autores, do desenvolvimento de muitos instrumentos derivativos 

para este mercado e do aprimoramento das técnicas de gerenciamento de portfólio que seguiram 

desde o meio dos anos 80 até o começo da década seguinte. Como referência para os retornos 

nos mercados acionários, os autores utilizaram o índice S&P 500, computado pela Ibbotson 
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Associates. Estudos anteriores sobre a volatilidade do mercado de Bonds se referiam ao risco 

focando nas taxas de juros, porque não existia um índice que fornecesse um preço e uma taxa 

de retorno até a criação do Lehman Brothers Treasury Index em 1973. Para o estudo de Reilly, 

Chan e Wright, a base utilizada para os retornos no mercado de Bonds como Índice de renda 

fixa foi o Ryan Labs Treasury Composite Bonds Index (RTI), indicador que adota a metodologia 

usada por outras três empresas de corretagem: Lehman Brothers, Merrill Lynch e Salomon 

Smith Barney incluindo os Bonds com a maturidade maior que um ano começando em 1949.  

 

Em Beyer, Buetow Jr. e Johnson, (2005), os autores usaram uma base de dado de 1980 até 2003 

e estudaram a volatilidade e a correlação dos retornos. Suas descobertas desafiam a noção de 

que a volatilidade dos Bonds norte americanos estivesse aumentando com o passar do tempo e, 

também concluíram que algumas nações do G7 demonstraram um aumento irregular tanto na 

volatilidade dos retornos dos Bonds quanto das ações. Eles também observam que a correlação 

dos retornos e a autocorreção das volatilidades de mercado tendem a ser imperfeitamente 

relacionadas. Estudos anteriores e a “sabedoria do mercado”, segundo os autores, sugeriam que 

as volatilidades dos mercados estariam aumentando, eles encontraram uma pequena tendência 

positiva, mas os últimos anos da pesquisa demonstraram que a volatilidade do mercado de 

capitais estaria decrescendo. Por outro lado, os níveis correntes de correlação dos retornos de 

ações e Bonds estavam em níveis históricos muito baixos, demonstrando sinais de retomada no 

crescimento desta correlação.  

 

Andersson, Krylova e Vahamaa (2006) estudaram a correlação variável no tempo dos retornos 

no mercado acionário e os retornos dos títulos de dívida norte americano, inglês e alemão. O 

paper analisa quais os impactos da inflação e das expectativas de crescimento nos retornos 

destes ativos. Os resultados indicam uma correlação positiva nos retornos em períodos de alta 

de inflação. Por outro lado, a expectativa de inflação muito baixa ocasiona baixa ou negativa 

correlação dos retornos. Além disso, os resultados indicam que períodos de incerteza levam à 

um descasamento entre os preços de Bonds e ações, fenômeno que o paper chama de “voo para 

a qualidade”. Períodos dominados por turbulência no mercado financeiro elevarão o prêmio de 

risco exigido pelos investidores para manterem suas posições em ações, quando comparado aos 

prêmios exigidos para títulos dos governos centrais. 

 

Steeley (2006) procura expandir o estudo das ligações entre a volatilidade dos retornos do 

mercado de renda fixa e de renda variável e separou a classe de renda fixa em rendimentos livre 
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de risco no curto prazo e rendimentos livres de risco no longo prazo. Ao explorar tais relações, 

sua conclusão empírica sugere que a volatilidade de mercado de títulos de longo prazo afeta o 

mercado de ações e impacta nos rendimentos dos títulos de curto prazo de forma mais 

significativa. O trabalho ressalta a importância do estudo da correlação entre os dois mercados 

devido as implicações na seleção de portfólio nos mercados financeiros. Os dados utilizados 

são o do mercado britânico durante o período junho de 1984 até junho 2004. Foi usado como 

índice representativo do mercado acionário o FTSE-100 e, para mercado de renda fixa o índice 

de preços de longo prazo dos títulos governamentais (maturidade maior que 15 anos) – FTLG, 

e o índice de preços de curto prazo dos títulos governamentais (maturidade menos que 5 anos) 

– FTSG. Os resultados indicaram que a correlação entre os movimentos de volatilidade dos 

títulos de curto prazo e dos títulos de longo prazo se mantiveram estáveis durante o período 

analisado, enquanto a correlação entre cada um destes mercados com o mercado acionários 

reverteu o sinal durante o período do estudo. O autor destaca as importantes implicações devido 

ao incremento do potencial de diversificação proporcionado pelo mercado de títulos do 

governo, já que a correlação com os mercados acionários ao final do estudo apresentava 

significância fortemente negativa. Steeley concluiu que a volatilidade passada dos títulos do 

governo afeta os retornos nos mercados de ações e títulos e retroalimentam a volatilidade de 

curto prazo dos rendimentos dos títulos de renda fixa no curto prazo. 

 

Dean, Faff e Loudon (2010) analisaram o transbordamento (spillover) dos retornos e das 

volatilidades dos mercados de renda fixa sobre o de renda variável no mercado financeiro 

australiano no período de junho de 1992 até novembro de 2006. Foi constatada uma assimetria 

nos reflexos das mudanças nos retornos e volatilidades nestas classes de ativos em três 

principais aspectos: (i) o sinal do evento (boas notícias ou más notícia); (ii) a origem do evento 

(mercado acionário ou de títulos do governo); (iii) o impacto do evento (retornos positivos ou 

retornos negativos). Em relação a assimetria do transbordamento que a volatilidade dos retornos 

em um mercado pode levar ao outro foi constatado que retornos negativos no mercado de Bonds 

levam a retornos menores no mercado acionário, enquanto boas notícias originadas no mercado 

acionário levam a retornos menores no mercado de Bonds. A volatilidade dos retornos no 

mercado de Bonds transborda para o mercado acionários, mas o reverso não é verdadeiro.  

 

Zhang, Zhang, Wang e Zhang (2013), contribuíram em seu trabalho explorando o “Spillover 

effect”, chamado efeito de transbordamento entre as volatilidades do mercado de renda fixa e 

de renda variável em mercados emergentes e mercados desenvolvidos, e tomaram como base 
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os países que compõe o G7 e BRICS. Para o Brasil os autores utilizaram o Índice BOVESPA e 

o JPM EMBI + Brazil Index no período de 1994 a 2012. Para o período analisado, tanto para o 

retorno do índice de ações no período, como para a média de retornos para títulos do governo, 

o Brasil foi o país que obteve os maiores resultados. Testes de Causalidade na variância 

indicaram que a propagação da volatilidade, entre os países estudados, ocorre de forma 

bidirecional apenas na França, África do Sul e Brasil, com significância de 1%. EUA, Inglaterra 

e Alemanha apresentaram um transbordamento unidirecional da volatilidade dos retornos dos 

Bonds sobre os das ações, enquanto Rússia, Itália, Japão, Canadá, índia e China apresentaram 

fracas evidências de transbordamento em ambas as direções. O trabalho conclui que existe 

transbordamento tanto unidirecional como bidirecional na volatilidade dos retornos entre ações 

e Bonds, tanto em países emergentes quanto desenvolvidos. Segundo os autores, os resultados 

sugerem que o transbordamento da volatilidade dos retornos de Bonds contra ações tem aspecto 

idiossincrático em diferentes países. 

 

Chiang, Li e Sheng (2015) estudam como a correlação dos retornos do mercado de renda fixa 

e de renda variável é afetada pela incerteza no mercado norte americano. Os testes realizados 

sugerem que a relação Bonds - ações é positivamente correlacionada com a volatilidades dos 

Bonds (variância condicional dos retornos dos Bonds), e negativamente correlacionada com a 

incerteza no mercado acionários (medida pela variância condicional dos retornos das ações) e 

pelo risco de default. Um aumento na incerteza no mercado acionário fará com que os 

investidores desloquem seus recursos das ações para os títulos do tesouro, derrubando o preço 

das ações e subindo o valor dos títulos de renda fixa. Por outro lado, uma escalada na incerteza 

do mercado de títulos públicos imediatamente aumentará o prêmio de risco a ser pago por tais 

títulos se alastrará para o mercado de renda variável e fará com que o prêmio de risco do 

mercado acionário também suba. Consequentemente, os retornos das duas classes caminham 

na mesma direção. Ambos, os preços das ações e dos títulos do governo dependem da sua taxa 

de desconto, entretanto além da taxa de desconto o preço das ações depende dos dividendos e 

expectativa destes dividendos no futuro, como resultado, a incerteza no mercado de títulos 

vinda do aumento do prêmio de risco destes títulos poderá levar a um aumento no prêmio de 

risco no mercado acionário. Por outro lado, um aumento na incerteza do mercado de ações não 

necessariamente impactará em mudanças no prêmio de risco dos títulos do governo.  

 

As descobertas de Chiang, Li e Sheng (2015) sugerem que os coeficientes de variância 

condicional estimados para o retorno dos Bonds são positivos e altamente significantes para 
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todos os mercados, indicando que a incerteza no mercado de títulos governamentais leva o 

preço das ações e dos referidos títulos na mesma direção. O transbordamento da volatilidade 

dos mercados que se origina no mercado de renda fixa é diferente daquele originado no mercado 

acionário, visto que os investidores no primeiro caso não necessariamente moverão seus 

recursos dos títulos do governo para o mercado acionário. Ao contrário, um aumento na 

volatilidade dos retornos do mercado de renda fixa irá imediatamente impactar no prêmio de 

risco do mercado de renda variável, que por consequência joga água fria (to dampen) no 

mercado acionário. Consequentemente os efeitos do prêmio de risco tanto em ações como em 

títulos do governo leva os retornos de ações e de títulos governamentais na mesma direção.  

 

 

2.2   Estudos de volatilidade do mercado de renda fixa 

 

 

Litterman, Scheinkman e Weiss (1991) desenvolveram modelos teóricos retratando o efeito da 

volatilidade no formato da maioria das curvas de juros, segundo os autores: “[...]volatility on 

the hump that most yield curves exhibit.” (Litterman, Scheinkman e Weiss, 1991, p. 53). Os 

modelos sugerem combinações de estruturas chamadas borboletas (comprado em posições com 

maturação diferentes e vendido em uma maturação intermediária) e, indicam que deve existir 

uma correlação entre o nível da volatilidade da taxa de juros e os spreads de rendimento.  

 

Os autores analisaram os rendimentos passados para confirmar tal relacionamento. A 

importância do entendimento das mudanças de volatilidade, segundo os autores, é essencial 

para compreender o comportamento dos títulos de renda fixa. Os autores concluíram que a 

atratividade de títulos com diferentes maturação e cupons não dependiam unicamente dos 

movimentos das taxas de juros futuras, mas também da incerteza que cerca estes movimentos. 

E esta ligação sugere um relacionamento entre a volatilidade das taxas de juros e o formato da 

curva de rendimentos. 

 

Rossetti, Nagano e Meirelles (2017) utilizaram dados de 11 países desenvolvidos e emergentes, 

de janeiro de 2000 até dezembro de 2011 examinando a volatilidade das taxas de juros 

interbancárias em cada mercado. Os picos de volatilidade nas taxas interbancárias diárias 

demonstraram padrões idiossincráticos em cada país envolvido no estudo. Segundo os autores 

estes picos seriam derivados de políticas econômicas adotadas para gerar crescimento no 
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Produto Bruto que cada nação. No Brasil, os períodos de alta volatilidade estão associados pelo 

alto risco financeiro no período de eleições presidenciais e períodos de alta desvalorização 

cambial. Apenas em 2008 existiu um pico de volatilidade comum a todos os países da pesquisa 

com a crise financeira global, todos os outros picos de volatilidade nas taxas de juros 

interbancárias estão relacionados a inflação, políticas de contenção, aceleração do crescimento 

ou políticas cambiais adotadas por cada país. 

 

 

2.3   Estudos da volatilidade do mercado de renda variável 

 

 

Bekaert e Harvey (1997) ressaltam que o entendimento da volatilidade nos mercados de capital 

emergentes é importante para determinar o custo de capital e para avaliar investimentos diretos 

e decisões de alocação de portfólio. Seus estudos analisam as razões do porquê a volatilidade é 

diferente entre os mercados emergentes, particularmente com respeito aos momentos de 

reformas no mercado de capitais nacional. Em seu estudo, eles medem qual parte da volatilidade 

nacional é determinada por fatores mundiais e qual parte por fatores locais. Concluem que 

políticas econômicas de liberalização por vezes aumentam a correlação entre os retornos do 

mercado de renda variável local e o mundial. Características diferenciadas são encontradas nos 

mercados de ações de países emergentes e de países desenvolvidos, sendo que os quatro 

principais aspectos neste sentido são: (i) a média de retornos é maior; (ii) a correlação com os 

retornos nos países desenvolvidos é baixa; (iii) os retornos são mais imprevisíveis; (iv) a 

volatilidade é maior.  

 

Focando no último aspecto, o trabalho aborda o fato que os prêmios de risco estão diretamente 

relacionados com a volatilidades dos retornos das ações, sendo assim, maiores volatilidades 

levam à maiores custos de capital, portanto postergando investimentos.  

 

Os dados analisados compreendem o período de janeiro de 1976 até dezembro 1992. Foram 

estudados os 20 países emergentes que fazem parte da Corporação Financeira Internacional 

(IFC –  International Finance Corporation) que é instituição membro do Grupo Banco 

Mundial, enquanto os países desenvolvidos analisados pelo índice para mercados 

desenvolvidos MSCI (Morgan Stanley Capital International). A volatilidade dos retornos dos 

países em desenvolvimento variou no estudo entre 18% (Jordânia) e 104% (Argentina), 
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enquanto a volatilidade dos países da MSCI se manteve num intervalo de 15% e 33%. A 

volatilidade anualizada dos retornos dolarizados do mercado acionário brasileiro encontrado 

neste trabalho foi 60,09%.  
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3   METODOLOGIA E CONTRIBUIÇÃO 

 

 

Reilly, Chan e Wright (2000) examinaram a volatilidade dos títulos de dívida prefixados norte 

americanos, de 1950 até 1999, e tiveram o trabalho replicado por Johnson e Young (2002) para 

os mercados de Bonds e ações britânico no período compreendido entra janeiro de 1970 e 

dezembro de 1999. Young e Johnson (2004) mantiveram a metodologia no estudo do mercado 

financeiro suíço para o período de 30 anos, entre janeiro de 1973 e dezembro de 2002. No 

Brasil, Rosseti (2007) replicou o mesmo trabalho quando comparou as volatilidades do 

IBOVESPA e do CDI/IRF-M no período de 1986 até 2006. 

 

Esse estudo segue a mesma estrutura metodológica de Reilly, Chan e Wright (2000). Nossa 

contribuição foi utilizar uma composição diferente para o mercado de renda fixa com títulos 

pós-fixados indexados à inflação. Para computar as medidas de volatilidades de mercado, com 

base nos desvios padrão dos retornos logarítmicos mensais, foram feitos os seguintes cálculos: 

 

1. Os desvios padrão contínuos mensais. Utilizaremos a volatilidade realizada ou histórica (ex-

post) – para os dois mercados foram adotadas janelas rolantes de doze (12) meses (de 𝑡0 a 

𝑡−11). Esta medida nos dá uma visão dinâmica nas mudanças do ambiente de volatilidade 

no período de 11 anos; 

 

2. Os desvios padrão discretos dos retornos para os anos “fechados” sem nenhuma 

sobreposição, computando os desvios dos retornos mensais do referido ano, ou seja, do 

primeiro até o último mês do ano (de janeiro a dezembro de todos os anos, com exceção de 

2006 que a amostra se inicia em fevereiro, portanto o ano de 2006 vai de fevereiro a 

dezembro, e 2017 que a amostra vai até setembro, portanto o ano de 2017 vai de janeiro a 

setembro); 

 

3. A variância discreta, sem sobreposição, para períodos de 20 meses. Está medida é usada 

para: 1) observar como as volatilidades se relacionaram num período de 11 anos, e 2) avaliar 

as mudanças nas volatilidades pelos períodos selecionados. Para investigar se o nível de 

volatilidade variou com o tempo, nós calculamos a razão das variâncias por um período de 

20 meses e testamos a significância das diferenças através de teste-F. 
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Também se examinou a volatilidade relativa entre os mercados de renda fixa e de renda 

variável. As três medidas específicas para avaliar a volatilidade relativa são: 

 

1. A razão dos desvios padrão contínuos das taxas mensais de retorno para períodos de 12 

meses para títulos e ações. Foi aplicado o Teste de Hipótese para diferença entre duas 

médias às variáveis (teste t), o qual testa a hipótese nula de que as duas séries possuem 

médias estatisticamente iguais. 

 

2. A razão dos desvios padrão discretos sem sobreposição das volatilidades dos retornos 

de títulos e ações. Foram considerados os anos fechados, de janeiro a dezembro de todos 

os anos, com exceção de 2006 que a amostra se inicia em fevereiro, portanto o ano de 

2006 vai de fevereiro a dezembro, e 2017 que a amostra vai até setembro, portanto o 

ano de 2017 vai de janeiro a setembro; 

 

3. Uma medida móvel do risco sistemático (Beta) para os retornos do IMA-B 5+ 

comparado aos retornos do índice IBrX 50. Foram utilizados intervalos móveis de 18 

meses cobrindo todo período de julho de 2007 a setembro de 2017. 

 

4. O coeficiente de correlação entre os retornos do IMA-B 5+ e os retornos do índice 

IBrX 50, assim como para o Beta, computando intervalos móveis de 18 meses para 

todo período de julho de 2007 a setembro de 2017. 

 

 

3.1   Razão dos desvios padrão 

 

 

A análise do relacionamento da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável foi 

feita através do cálculo da razão dos desvios padrão das séries estudadas, calculadas da seguinte 

forma:  

 

𝑟 =
𝜎𝑟𝑓

𝜎𝑟𝑣
(2) 
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Onde, σrf é o desvio padrão dos retornos do mercado de renda fixa e σrf é o desvio padrão dos 

retornos do mercado de renda variável.   

 

 

3.2   Teste t 

 

 

O Teste de Hipótese para diferença entre duas médias (Stock e Watson, 2004) foi aplicado para 

testar a hipótese nula de que as duas séries possuem médias estatisticamente iguais. A hipótese 

nula é expressa por H0: µ1 = µ2 e a hipótese alternativa por H1: µ1 ≠µ2. No teste temos µ1 = 

µ2, portanto, µ1 - µ2 = 0. A estatística de teste foi calculada como segue: 

 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2 − (𝜇1 − 𝜇2)

√ 
𝜎1

2

𝑛1
+

𝜎2
2

𝑛2

(3)
 

 

Em que �̅�1 e �̅�2 representam as médias das séries dos desvios padrão dos retornos das variáveis 

em estudo, IMAB 5+ e IBRX 50 e o denominador da equação é definido como o erro padrão 

ou erro amostral. De acordo com Stock e Watson (2004, p. 51), “para conduzir um teste com 

um nível de significância fixado, simplesmente calcule a estatística t da equação acima e 

compare-a com o valor crítico apropriado”.  

 

 

3.3   Teste F 

 

 

Foram montados sete grupos onde foi calculada a variância dos retornos de 20 meses, sem 

sobreposição. Para se comparar se a variância do mercado de ações é significantemente maior 

que a variância no mercado de títulos foi realizada teste-F de razão de variâncias. Tanto para o 

IBrX 50 como para o IMA-B 5+ o mesmo teste foi realizado para se averiguar se a volatilidade 

variou com tempo.  

 

𝐹(𝑣1, 𝑣2) =
𝜒1

2 𝑣1⁄

𝜒2
2 𝑣2⁄

(4) 
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Onde,  𝜒1 é uma variável com distribuição Chi-quadrado, e 𝜒2 é uma variável com distribuição 

Chi-quadrado, e 𝜒1 tem 𝑣1 graus de liberdade e 𝜒2 tem 𝑣2 graus de liberdade. 

 

 

3.4   Beta 

 

 

Como medida de volatilidade relativa, Reilly, Chan e Wright (2000) utilizaram o Beta (β) para 

a regressão das taxas de retornos mensais do mercado de renda fixa em função do mercado de 

renda variável, com o objetivo de explicar o risco sistemático da relação renda fixa e renda 

variável. Foi utilizada uma medida periodicidade diferente da usada nos cálculos dos desvios 

padrão. Utilizamos intervalos móveis de 18 meses cobrindo todo período de julho de 2007 a 

setembro de 2017. O Beta é o resultado da covariância dos retornos do mercado de renda fixa 

e renda variável em relação à variância do mercado de renda variável, como segue: 

 

𝒴 = 𝛼 + 𝒳𝛽 + 𝜀 (5) 
 

Onde: 

 

𝒴 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑥𝑎 
𝒳 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 

𝛽 =  
𝐶𝑂𝑉𝑟𝑓,𝑟𝑣

𝜎𝑟𝑣
2

 

 

 

3.5   Coeficiente de correlação 

 

 

O principal fator que impacta no Beta é a covariância. Como sabemos que: 

 

𝐶𝑂𝑉𝑟𝑓,𝑟𝑣 = 𝜌𝑟𝑓,𝑟𝑣 × 𝜎𝑟𝑓 × 𝜎𝑟𝑣 (6) 
 

Onde 𝜌𝑟𝑓,𝑟𝑣  é o coeficiente de correlação. Portanto, principal fator que impacta no Beta e na 

covariância é a correlação entre os mercados de renda fixa e renda variável. Assim como para 

o Beta, o coeficiente de correlação foi computado em intervalos móveis de 18 meses cobrindo 

todo período de julho de 2007 a setembro de 2017. 
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3.6   Modelo GARCH (1.1) 

 

 

Aprofundando a análise do risco dos mercados de renda fixa e renda variável e seguindo a 

metodologia de Reilly, Chan e Wright (2000) nos EUA, Johnson e Young (2002) para o 

mercado britânico, Young e Johnson (2004) para o mercado financeiro suíço e Rosseti (2007) 

para os ativos brasileiros, observou-se em todos os trabalhos houve a preocupação com o fato 

que muitos retornos de séries financeiras exibem forte heterocedasticidade condicional.  

 

Segundo Alexander (2005) o processo ARCH(p) captura a heterocedasticidade condicional dos 

retornos financeiros, contudo os modelos GARCH simples funcionam melhor para os ativos do 

mercado financeiro que o modelo ARCH. Para Alexander (2005) o modelo ARCH com 

coeficientes declinando exponencialmente é equivalente ao um modelo GARCH(1.1), visto que 

os modelos ARCH(p) convergem para o modelo GARCH(1.1) conforme p aumenta”. 

 

O modelo GARCH(p,q) adiciona q termos auto-regressivos à especificação ARCH(p). Como 

geralmente é desnecessário usar mais que um modelo GARCH(1.1), que possui um único erro 

ao quadrado e um termo auto-regressivo, o modelo é dado por: 

 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑡−1

2 + 𝛽1𝜎𝑡−1
2 (7) 

0 < 𝛼1, 𝛽1 < 1, 𝛼1+, 𝛽1 < 1 

 

Sendo assim, o modelo GARCH(1.1) equivale a um modelo ARCH infinito com pesos 

declinando exponencialmente. 

 

Este trabalho estimou o modelo GARCH(1.1) tanto para o mercado de renda fixa quanto para 

o de renda variável e foram usados os desvios padrão mensais 𝜎𝑡 e incluídos o desvio 

padrão 𝜎𝑡−1 como variável explicativa.  



28 

 

4   FONTE DE DADOS 

 

 

Os dados desse estudo foram coletados no banco de dados da Economática®, no site do Tesouro 

Nacional e no Relatório Anual da Dívida Pública Federal 2016. 

 

Tabela 1 – Fontes dos dados e características 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O período escolhido poderia ser mais abrangente não fosse a falta de liquidez de títulos 

atrelados à inflação anteriores a 2006. Anterior a este período o mercado estava concentrado 

em títulos indexados ao IGPM, mas que, a partir daí, perderam liquidez quando substituídos 

por aqueles indexados ao IPCA, indicador de referência do governo para o Regime de Metas 

de Inflação. 

 

O IBrX 50 foi constituído em 30 de dezembro de 1997, mas o IMA-B 5+ começa sua base de 

dados no dia 01 de fevereiro de 2006. Porque a série de retornos do mercado de ações pré-data 

a série de retornos do mercado de renda fixa por aproximadamente 9 anos, comparações entre 

os mercados de ações e títulos foram feitas com periodicidade mensal, de fevereiro 2006 até 

setembro 2017, totalizando 140 observações.  

 

Quanto ao índice que mede o comportamento do mercado de renda variável, a escolha do 

IBrX50 ao invés IBOVESPA se deu pelo fato que a composição de sua carteira teórica manteve 

os mesmos critérios durante todo o período analisado, enquanto o IBOVESPA sofreu alterações 

para corrigir desequilíbrios e imperfeições devido à liquidez das ações que compõe sua carteira.  

 

 

4.1   Porque pós-fixado indexado à inflação 

 

 

Os títulos de renda fixa indexados à inflação desempenharam papel fundamental no 

alongamento da dívida brasileira. Fonseca (2008) ressalta que com o Plano Real em 1994 a 

DADOS FONTE FREQUÊNCIA PERÍODO

IMA-B 5+ Economática
®

mensal 02/2016 até 09-2017

IBrX 50 Economática
®

mensal 02/2016 até 09-2017

DPMFi Tesouro Nacional mensal 12/1999 até 06/2017
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estabilização da inflação restaurou a importância da moeda brasileira, mas apenas a partir de 

1999 com a implantação do regime de metas de inflação, a política monetária tornou-se o 

principal mecanismo de manutenção da estabilidade macroeconômica. O BACEN (Banco 

Central do Brasil) passou a atuar de forma semelhante a outros países do mundo, mas existiam 

especificidades geradas por um longo histórico de inflação, dentre elas destacava-se a dívida 

pública com uma estrutura de curto prazo e sua composição com títulos atrelados à taxa SELIC 

exercendo papel relevante.   

 

Gráfico 1 – Evolução da composição da DPMFi 

 
Fonte: Tesouro Nacional – Relatório anual da dívida 2016 

 

Os Gráficos 1 e 2, e a Tabela 2 demonstram que a participação na composição da DPMFi dos 

títulos indexados à índices de preços em junho de 2000 era 5,43%, menos da metade dos títulos 

prefixados com 13,31%. Em junho de 2003, a participação dos títulos indexados à índices de 

preços já representava 3 vezes a participação dos títulos prefixados, respectivamente 12,83% e 

4,48%. Neste momento, junho de 2003, 69,20 % da Dívida Pública Mobiliária Federal interna 

(DPMFi) ou seja mais de 2/3 do total da dívida era composta por papéis pós-fixados enquanto 

a participação de títulos atrelados ao câmbio era 13,49%  
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Os títulos atrelados à variação cambial tiveram uma participação máxima na composição da 

DPMFi em junho de 2002 com 29,87%, no momento pré-eleitoral onde dominava a incerteza 

devido ao processo que sinalizava Luiz Inácio Lula da Silva como possível presidente. O 

aumento da participação dos títulos prefixados teve início com a perda de participação dos 

títulos cambiais, em junho de 2004 e participação dos papéis indexados à variação cambial caiu 

para 8,87%, como podemos confirmar no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Evolução da composição da DPMFi 

 
Fonte: Tesouro Nacional – Relatório anual da dívida 2016 

 

Na Tabela 2, podemos conferir que em junho de 2006 a soma das participações dos títulos 

prefixados e indexados à um índice de preços somava 53,18%, ultrapassando o total em títulos 

pós-fixados que representavam 44,52% na composição da DPMFi. Em junho de 2012, 34,37% 

da DPMFi eram compostos por títulos atrelados a um índice de preços, os papéis pós-fixados 

representavam menos de ¼ de toda DPMFi, enquanto a participação daqueles atrelados à 

variação cambial era apenas 0,57%.  
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Tabela 2 – Evolução da composição da DPMFI

 
Fonte: elaborada pelo autor com dados do Tesouro Nacional – Relatório anual da dívida 2016 

 

Em Carvalho, Pinheiro e Pêgo (2003), os autores consideravam que um perfil ideal de dívida – 

i.e., prefixada e de longo prazo – não seria alcançado no curto prazo em face da resistência do 

mercado, assim, sendo preferível que o governo expandisse a colocação de títulos indexados a 

índices de preços em detrimento dos títulos cambiais e/ou atrelados à taxa OVER-SELIC. Um 

dos motivos da elevação da participação de títulos indexados a índices de preços, do ponto de 

vista da administração da dívida pública, segundo os autores: 

 

 

Dado o atual regime de metas de inflação, os incentivos 

proporcionados pelos títulos indexados a índices de preços – 

sobretudo o IPCA – são melhores do que os dos papéis corrigidos 

pela taxa over-SELIC. Isso porque, no caso dos primeiros, se o 

governo cumpre as metas de inflação, mantendo-a em níveis baixos, 

é “recompensado” com um decréscimo do custo da dívida pública. 

Mês Prefixado
Índice

 Preços

Taxa 

Flutuante
Câmbio Demais Total

dez/99 9,00% 5,58% 62,45% 22,82% 0,15% 100,00%

jun/00 13,31% 5,43% 60,05% 21,08% 0,13% 100,00%

dez/00 14,76% 5,94% 56,96% 22,27% 0,07% 100,00%

jun/01 10,83% 7,15% 55,19% 26,80% 0,03% 100,00%

dez/01 7,82% 6,99% 56,56% 28,61% 0,02% 100,00%

jun/02 8,60% 8,91% 52,59% 29,87% 0,03% 100,00%

dez/02 2,19% 12,54% 62,88% 22,38% 0,01% 100,00%

jun/03 4,48% 12,83% 69,20% 13,49% 0,00% 100,00%

dez/03 12,51% 13,55% 63,18% 10,76% 0,00% 100,00%

jun/04 16,82% 14,94% 59,35% 8,89% 0,00% 100,00%

dez/04 20,09% 14,90% 59,86% 5,15% 0,00% 100,00%

jun/05 22,95% 13,88% 59,61% 3,55% 0,00% 100,00%

dez/05 27,86% 15,53% 53,91% 2,70% 0,00% 100,00%

jun/06 31,45% 21,73% 44,52% 2,29% 0,00% 100,00%

dez/06 36,13% 22,54% 40,04% 1,30% 0,00% 100,00%

jun/07 38,71% 23,88% 36,35% 1,06% 0,00% 100,00%

dez/07 37,31% 26,26% 35,48% 0,95% 0,00% 100,00%

jun/08 34,77% 27,90% 36,50% 0,83% 0,00% 100,00%

dez/08 32,19% 29,34% 37,40% 1,06% 0,00% 100,00%

jun/09 31,74% 28,15% 39,26% 0,84% 0,00% 100,00%

dez/09 33,71% 28,61% 36,97% 0,70% 0,00% 100,00%

jun/10 35,27% 29,46% 34,62% 0,66% 0,00% 100,00%

dez/10 37,93% 28,14% 33,36% 0,57% 0,00% 100,00%

jun/11 39,10% 28,14% 32,26% 0,49% 0,00% 100,00%

dez/11 38,28% 29,60% 31,54% 0,57% 0,00% 100,00%

jun/12 40,59% 34,37% 24,47% 0,57% 0,00% 100,00%

dez/12 41,18% 35,48% 22,76% 0,57% 0,00% 100,00%

jun/13 41,20% 35,70% 22,47% 0,63% 0,00% 100,00%

dez/13 43,30% 36,14% 20,00% 0,57% 0,00% 100,00%

jun/14 41,85% 37,69% 19,96% 0,51% 0,00% 100,00%

dez/14 43,08% 36,70% 19,62% 0,59% 0,00% 100,00%

jun/15 44,05% 34,23% 21,14% 0,58% 0,00% 100,00%

dez/15 41,03% 34,28% 24,01% 0,68% 0,00% 100,00%

jun/16 37,47% 35,17% 26,84% 0,52% 0,00% 100,00%

dez/16 36,88% 33,18% 29,43% 0,50% 0,00% 100,00%

jun/17 36,10% 31,41% 32,03% 0,46% 0,00% 100,00%
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Contudo, se a dívida é majoritariamente corrigida pela taxa over-

SELIC e a autoridade monetária tem de elevar os juros precisamente 

para cumprir as metas de inflação, então o governo é “punido” com 

um aumento instantâneo de sua dívida. (CARVALHO, PINHEIRO 

E PÊGO, 2003, p. 12) 

 

 

Os dados da Tabela 2 referentes ao Relatório Anual da Dívida 2016, publicados em setembro 

de 2017 apontam que a participação equilibrada entre prefixados, índice de preços e com taxa 

flutuante, respectivamente 36,10%, 31,41% e 32,03%. 

 

O alongamento do perfil da dívida se deu principalmente pelo aumento da participação de 

títulos indexados à inflação, como demonstrado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Prazo médio de títulos por indexador 

 
Fonte: Tesouro Nacional – Relatório anual da dívida 2016 

 

Em dezembro de 2005, quando o prazo médio da DPMFi era 2,28 anos, a participação dos 

títulos indexados à inflação na composição da DPMFi era 15,53%. Em dezembro de 2016 a 

participação dos títulos indexados à inflação mais que dobrou, representando 33,18%. Na 
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Tabela 3 observamos que 40% do prazo médio dos pagamentos, chamado duration, da DPMFi 

em dezembro de 2005 já eram resultantes da participação dos títulos indexados ao índice de 

preços. Nos 10 anos que se seguiram a duration da DPMFi aumentou de 95% alcançando 4,44 

anos. O incremento na participação dos títulos indexados à inflação combinados à um aumento 

da duration dos mesmos, que passou de 5,81 anos para 7,53 anos, elevou a duration ponderada 

para esta modalidade de 0,9 anos para 2,5 anos, aproximadamente 56% da duration total da 

DPMFi. 

 

Tabela 3 – Participação por modalidade de indexador na duration da DPMFi (Dívida Pública Federal 

Mobiliária interna) 

 
Fonte: elaborada pelo autor com dados do Tesouro Nacional – Relatório anual da dívida 2016 

 

O IMA (Índice de Mercado ANBIMA) é uma família de índices de renda fixa que representam 

a dívida pública por meio dos preços a mercado de uma carteira de títulos públicos federais. 

lastro da carteira teórica de cada Índice. IMA-B, por títulos atrelados ao IPCA (NTN-B), sendo 

que o IMA-B5+ abarca títulos indexados à inflação com prazo maior que cinco anos. Esses 

prazos foram decididos no âmbito da Comissão de Benchmarks da ANBIMA, que é o fórum 

responsável pelo desenvolvimento da metodologia e acompanhamento dos índices. 

 

O IMA é encadeado segundo o método de Laspeyres (ponderando-se os preços dos seus 

componentes pelas quantidades teóricas do período-base). Assim, variações na composição da 

carteira teórica não geram impactos na rentabilidade do Índice. Para se obter o resultado do 

Índice, multiplica-se a quantidade teórica de títulos (do período-base) pelos seus respectivos 

preços (na data de referência), gerando-se assim o número de pontos no Índice de cada título. 

O resultado obtido na soma do número de pontos no índice de todos os seus componentes 

     Prefixados
     Índice 

de Preços

    Taxa 

Flutuante
     Câmbio DPMFi

Duration da

 modalidade
0,86                   5,81                   1,81                   5,96                   

Participação 

por modalidade
27,86% 15,53% 53,91% 2,70%

Duration ponderada 0,24                   0,90                   0,98                   0,16                   2,28        

Peso da modalidade

no total da DPMFi
11% 40% 43% 7% 100%

Duration da

 modalidade
2,17                   7,53                   3,75                   6,29                   

Participação 

por modalidade
36,88% 33,18% 29,43% 0,50%

Duration ponderada 0,80                   2,50                   1,10                   0,03                   4,44        

Peso da modalidade

no total da DPMFi
18% 56% 25% 1% 100%

d
e

z
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5
d

e
z
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corresponde ao valor do número-índice. Deve-se observar que tanto os cupons de juros quanto 

os eventuais resgates ocorridos na data são levados em conta no momento da apuração do valor 

do índice. A composição das carteiras dos índices é revista mensalmente captando nesses 

momentos as novas emissões, vencimentos, recompras ou quaisquer outros acontecimentos que 

afetem o total de títulos públicos federais em mercado. Contudo, os índices foram construídos 

de maneira a expurgar variações em seu valor decorrentes dessas mudanças. Assim, refletem 

apenas variações nos preços de suas carteiras. O peso de um determinado vencimento é dado 

pela razão entre o seu valor financeiro e o valor financeiro da carteira do índice. 

 

 

4.2   Porque o IBrX 50 

 

 

Para representar a carteira de mercado como conceito, é necessário que esta reúna todos os 

ativos disponíveis aos agentes em quantidades proporcionais aos seus valores de mercado, 

sintetizando o risco sistemático. Visto que é impossível construir uma carteira tão ampla, é 

necessário que se façam aproximações. Como Benchmark para o mercado de renda variável, 

este trabalho utilizou-se do IBrX 50 

 

O IBOVESPA e o IBrX são largamente difundidos como índices representativos do mercado 

acionário brasileiro. É indiscutível que o IBOVESPA sempre foi o índice acionário mais 

importante no Brasil desde sua criação em 1968, porém, até dezembro de 2013 as regras de 

composição da carteira seguiam critérios de volume de negociação. As ações que faziam parte 

do índice precisavam compor juntas pelo menos 80% do volume negociado na bolsa de valores, 

além de terem sido negociadas em mais de 80% dos pregões dos últimos 12 meses e apresentar 

participação, em termos de volume, superior a 0,1% do total.  

 

Tal critério de participação subordinada ao volume negociado já havia criado situações 

inusitadas, pois o aumento da negociação das ações levava as ações de uma companhia a 

ingressar na composição do IBOVESPA, o que retroalimentava o aumento da negociação e 

consequentemente um novo aumento na composição do IBOVESPA gerando concentração e 

outras distorções.   
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No começo de 2000 os Recibos de Telebrás tinham peso superior a 40% da composição do 

IBOVESPA. O recibo era uma cesta de ações criada pela Bovespa durante a privatização das 

empresas de telefonia, em 1998, reunindo os papéis das 12 companhias que surgiram com a 

cisão da Telebrás. A administração da Bovespa optou por retirar os recibos da composição do 

índice com o intuito de aumentar a diversificação da carteira e a justificativa de serem recibos 

e não ações. Esta revisão na composição deu espaço para que, em abril de 2000 as ações 

preferenciais da Globo Cabo (PLIM4) iniciaram sua participação no IBOVESPA com mais de 

5% de peso na composição do Índice. Em maio de 2000, por causa da “bolha da internet”, crash 

no mercado acionário americano das ações ligadas do setor tecnológico, as ações da Globo 

Cabo caíram 31,21%. O aumento do volume negociado fez com que na revisão da carteira que 

entrou em vigor em setembro de 2.000, a participação no IBOVESPA da Globo aumentasse 

para 8,01% o que obrigou os fundos atrelados ao IBOVESPA a elevar a participação da ação 

em suas carteiras. A saída dos Recibos da Telebrás da composição do IBOVESPA levou a uma 

pulverização do índice num primeiro momento, mas o critério de volume de negociação 

retornou o mercado a uma fase de concentração, tendo Petrobras PN, Petrobras ON, Telemar 

PN e Globo Cabo PN como as principais Blue chips do mercado acionário brasileiro. Em abril 

de 2008 a participação das ações da Globo Cabo PN (novo nome da empresa era NET PN) era 

1,77%.  

 

Outro episódio que colocou em dúvida a composição da carteira teórica do IBOVESPA como 

a carteira representativa do mercado acionário brasileiro foi inclusão das ações da OGX 

(OGXP3) em janeiro de 2010 com 0,87% de participação no IBOVESPA, ocupando a 34a 

posição entre os 63 papéis presentes no índice, e todos os acontecimentos que se seguiram com 

os rumos da empresa acabaram levando a situações ainda mais bizarras. Em setembro de 2013 

a Ambev (AMBEV3) era a empresa de capital aberto negociada na BOVESPA com o maior 

valor de mercado, e não estava entre as 5 empresas mais representativas do IBOVESPA, 

enquanto a OGX (OGXP3) já havia perdido mais de 90% de seu valor e ainda era a 4ª empresa 

mais significativa na composição do IBOVESPA, com 4% de participação no Índice.  

 

O noticiário da época atestava tal afirmação: Agência Reuters, 11 de setembro de 2013, “Efeito 

OGX faz bolsa mudar Ibovespa após 45 anos”. Tais fatos levaram à uma nova maneira de 

cálculo, no qual foi dada maior importância ao valor de mercado das ações em negociação de 

cada empresa (capitalização em Bolsa), ao invés do volume negociado. Entre janeiro e abril de 
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2014 foi feita uma média entre o antigo e o novo cálculo e a partir de maio de 2014 o novo 

critério foi estabelecido como único. 

 

O IBRX 50 foi criado pela B3 e tinha desde sua criação, em janeiro de 1998, como critério que 

os ativos seriam ponderados pelo valor de mercado do “free-float” (ativos que se encontram em 

circulação) da espécie pertencente à carteira. Os principais critérios de inclusão no índice 

especificam que o mesmo deve estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 

3 (três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN) ocupem 

as 50 primeiras posições e ter presença em pregão de 95% (noventa e cinco por cento) no 

período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, além de não ser classificado como “Penny 

Stock”, cotação de centavos. O IBrX 50 foi o primeiro índice brasileiro a servir de benchmark 

para um ETF (exchange-traded fund), o PIIB (Papéis Índice Brasil Bovespa) lançado em 2004. 

 

Volpe (2010) buscou a melhor aproximação para a carteira de mercado brasileira, estudando 

IBOVESPA, IBrX e FGV-100. Foi testada em primeiro lugar a eficiência em média e variância 

e em segundo o autor avaliou o potencial dos índices como fatores de risco sistemático. 

Estudando o período de 1996 a 2009 os resultados apontaram semelhança nas qualidades dos 

índices, não sendo possível identificar uma melhor aproximação.  

 

Nossa escolha pelo IBrX 50 como representativo do mercado acionário brasileiro leva em conta 

que durante nosso período de análise, fevereiro de 2006 até agosto de 2017 o mesmo manteve 

os mesmos critérios na formação de carteira. 

 

 

4.3   Estatística descritiva  

 

 

Esta seção é uma breve descrição dos dados usados neste trabalho, bem como suas fontes e, 

frequência. 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva das variáveis 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

Os testes utilizados neste trabalho assumem distribuição normal, porém, como podemos ver, tanto o IMA-B 5+ quanto o 

IBrX 50 não seguem distribuição normal, visto que rejeitamos a Hipótese nula do teste de normalidade Jarque-Bera. 

Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão Assimetria Curtose  Jarque-Bera Probabilidade Observações

IMA-B 5+ 3.190,5 3.110,3 6.466,7 1.111,0 1.385,8 0,4203 2,2512 154,6532 0,0 2.929

IBrX 50 8.448,2 8.686,0 12.702,9 4.313,0 1.461,9 -0,4712 3,1789 112,3167 0,0 2.929
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Tabela 5  Matriz de correlação dos dados brutos 

 
**Significante a 1% (correlação de Pearson) 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

A Tabela 5 evidencia uma forte correlação entre o IBrX 50 e o IMA-B 5+. O coeficiente é 

0,626, estatisticamente significante a 1%. 

  

IMA-B 5+ IBrX 50

IMA-B 5+ 1,000 0,626**

IBrX 50 0,626** 1,000
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5   RESULTADOS 

 

 

5.1   Resultados do mercado de renda fixa 

 

 

O Gráfico 4 demonstra a volatilidade das taxas de retorno mensais do mercado de renda fixa 

pós-fixado atrelado a inflação, aqui representado pelo IMA-B 5+ no período de janeiro de 2007 

até setembro de 2017. Este gráfico nos proporciona uma visão dinâmica do comportamento da 

volatilidade dos retornos do IMA-B 5+ ao longo de mais de 10 anos.  

 

Gráfico 4 – Desvios padrão contínuos (janelas móveis 12 meses) – IMA-B 5+ jan./07 a set./17. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O ano de 2006 foi marcado pelas eleições presidenciais que reelegeram Luiz Inácio Lula da 

Silva para seu segundo mandato em 29 de outubro daquele ano.  

 

Os títulos indexados à inflação são fortemente impactados pela evolução da taxa SELIC que 

são determinadas como Meta pelas reuniões do COPOM. A taxa SELIC estava em 17,25% em 

janeiro de 2006 e devido à sucessivos cortes nas reuniões do COPOM daquele ano, chegou em 
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13% em 24 de janeiro de 2007. O impacto dos sucessivos cortes na taxa básica de juros alinhado 

com o período eleitoral fez com que volatilidade dos retornos do IMA-B 5+ nos doze meses 

findos em janeiro de 2007 alcançasse 5,02%, o pico de volatilidade de todo período analisado. 

Houve um forte recou nos 5 meses seguintes o que levou a volatilidade para 2,23% em maio de 

2007, refletindo cortes menores na magnitude da queda da taxa SELIC neste período e o fim 

do pleito eleitoral.  

 

Na reunião do COPOM de 05 de setembro de 2007 o Bacen encerrou o ciclo de cortes da taxa 

SELIC e fixou em 11,25% a taxa básica da economia. A taxa básica de juros se manteve estável 

até março de 2008 e a volatilidade dos retornos da renda fixa avançou para 3,41% naquele mês. 

Em abril de 2008 a agência de classificação de risco Standard & Poors elevou o rating brasileiro 

de BBB- para o nível de investiment grade para BB+ , com isso a volatilidade dos retornos do 

IMA-B 5+ caiu para 2,25% em agosto de 2008. 

 

O período de alta nas volatilidades que se viu a partir de setembro de 2008 nos títulos de renda 

fixa estava diretamente ligado a crise do Subprime americano (crise financeira ligada a 

concessão de empréstimos hipotecários de alto risco) e os reflexos das turbulências econômicas 

e redução da liquidez internacional que foi sentida nos mercados financeiros mundiais. Todo o 

mercado financeiro brasileiro foi contaminado pela crise que se tornou global. O fluxo de 

capitais internacional é um fator preponderante para a estabilidade econômica de um país, 

principalmente se ele for um emergente como o Brasil. Em julho de 2008 a taxa PTAX estava 

em R$ 1,5666 por dólar americano, e em novembro do mesmo ano estava em R$ 2,331 por 

dólar americano. O nível da volatilidade de 12 meses do IMA-B 5+ teve novo pico em maio de 

2009, refletindo os movimentos dos 12 meses anteriores e chegou ao nível de 4,74%.  

 

O Brasil foi um dos países menos impactados pela crise de 2008 e nos anos seguintes o risco 

medido pela volatilidade dos retornos caiu sistematicamente encontrando o fundo de todo 

período analisado, 1,5563% em julho de 2011. O Brasil foi beneficiado com o retorno do fluxo 

de capital internacional após a eleição de Dilma Vana Rousseff, apoiada pelo então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. A taxa PTAX que estava R$ 2,3784 em fevereiro de 2009 caiu para 

R$ 1,5563 em julho de 2011. Neste mesmo mês o BACEN havia fixado a taxa básica de juros 

da economia em 12,50%.  
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Na tentativa de aproveitar o bom momento econômico, o governo Dilma Rousseff 

implementou, a partir deste momento, uma política de redução das taxas de juros que levou a 

mesma à 7,25% ao ano, na reunião do COPOM de 10 de outubro de 2012. Tais reduções não 

vieram acompanhadas de reformas estruturais que justificassem tal medida. Na reunião de abril 

de 2013, o COPOM teve que voltar a aumentar as taxas de juros e teve início uma nova onda 

de aumento na percepção de risco, o que levou a taxa PTAX de R$ 2,0017 em abriu de 2013 

para R$ 2,3725 em agosto do mesmo ano. Já em junho de 2013, a volatilidades dos retornos do 

IMA-B 5+, que refletia os desvios padrão dos 12 meses que o antecederam, estava em 3,46%. 

 

 O ano de 2014 foi marcado pela reeleição da presidente Dilma Vana Rousseff, mas os meses 

que antecederam o segundo turno do pleito eleitoral foram marcados com aumento na 

percepção de risco e forte impacto no preço dos ativos. A volatilidade da renda fixa medida 

pelos retornos do IMA-B 5+ teve novo pico em outubro de 2014, batendo 4,34%, enquanto o 

dólar PTAX encerrou o ano de 2014 a R$ 2,6562, enquanto a retomada dos aumentos na taxa 

básica de juros da economia já havia colocado a taxa SELIC em 11,75%.  

 

Este movimento de alta nas taxas de juros só seria interrompido na reunião do COPOM de 

setembro de 2015, com a meta da taxa básica da economia fixada em 14,25%. A manutenção 

da taxa básica da economia e a diminuição do ritmo econômico acabaram diminuindo a 

variabilidade dos retornos dos títulos de renda fixa durante o ano de 2015, e em janeiro de 2016, 

a volatilidade da janela dos últimos 12 meses do IMA-B 5+ havia caído para 2,37%, porém este 

foi ao pior momento da crise relacionada às denúncias contra a presidente Dilma Rousseff.  

 

Em janeiro de 2016 a taxa PTAX havia alcançado o nível de R$ 4,0428 por dólar americano.  

O novo movimento de alta da volatilidade que se vê a partir de fevereiro de 2016 estava 

relacionado as incertezas políticas resultantes do processo de impeachment impetrado contra a 

então presidente. Este sentimento de instabilidade perdurou até maio de 2016, mês em que 

ocorreu a cassação do seu mandato. O nível da volatilidade de renda fixa havia subido para 

3,38%. A percepção de risco voltou a cair com o novo presidente empossado, Michael Miguel 

Elias Temer Lulia, que formou uma coalizão de partidos no sentido de implementar reformas 

estruturais. Em outubro de 2016 um novo ciclo de cortes na taxa básica de juros teve início, o 

que levou a taxa SELIC de 14,25% em 31 de agosto de 2016 para 8,25% na reunião do COPOM 

de 06 de setembro de 2017, última compreendida no período do nosso estudo. 
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Os trabalhos anteriores analisaram períodos anteriores à 2006, o que impossibilita comparações 

quanto aos acontecimentos relatados nessa análise. 

 

Ao longo do período analisado, a volatilidade dos retornos do IMA-B 5+, apresentou uma larga 

faixa de variabilidade, oscilando de uma mínima de 1,23% em outubro de 2010, até 4 vezes 

este risco com a volatilidade máxima de 5,02% em janeiro de 2007. 

 

 

5.2   Resultados do mercado de renda variável 

 

 

O Gráfico 5 demonstra a volatilidade das taxas de retorno mensais do mercado de renda 

variável, representado pelo IBrX 50 em nosso estudo, no período de janeiro de 2007 até 

setembro de 2017. Assim como ocorreu com a volatilidade dos retornos de renda fixa, a 

volatilidade dos retornos de renda variável oscilou muito durante o período analisado. Com 

uma máxima em maio de 2009 de 11,92%, até 1/5 deste valor em maio de 2013, com 2,38%. 

 

Gráfico 5 – Desvios padrão contínuos (janelas móveis 12 meses) – IBrX 50 jan./07 a set./17. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Durante os dois primeiros anos do segundo mandato do presidente Lula, o mercado financeiro 

mundial passou por um momento chamado “boom dos commodities”. Este período foi 

caracterizado por altas taxas de crescimento do PIB Chinês que sustentaram os preços das 

commodities durante vários anos. O Brasil foi altamente beneficiado com entrada de recursos 

externos que facilitavam captações internacionais e as empresas brasileiras obtinham melhores 

resultados financeiros.  

 

Em setembro de 2006 o IBrX 50 estava com a 5.258 pontos, e em agosto de 2007 já havia 

subido mais de 50%, a 7.899 pontos. Este movimento de alta no índice correspondeu à uma 

queda no risco que levou a volatilidade dos retornos do IBrX 50 a 3,25 % em agosto de 2007. 

O mercado de ações brasileiro também se beneficiou da queda da taxa básica de juros que foi 

de 13% em janeiro de 2007 para 11,25% na reunião do COPOM de 17 de outubro de 2007.  

 

Em outubro de 2007 o IBrX 50 estava em 9.692 pontos, acumulando uma alta de 84% em 13 

meses. A volatilidade dos retornos da renda variável estava em 3,95% em outubro de 2007, 

refletindo os desvios padrão dos 12 meses anteriores. Entre outubro de 2007 o mercado 

acionário americano encontrava-se em níveis recordes, com o S&P 500 em 1.576,09 pontos. 

Nos meses seguintes os primeiros sinais da crise Subprime começaram a aparecer. Entre 

outubro de 2007 e janeiro de 2008 o S&P 500 caiu 11,03%.  Em janeiro de 2008 o IBrX 50 

registrou uma baixa de 9,25% que iniciou um cluster (movimento em que altas volatilidades 

são seguidas de volatilidades maiores ainda) na volatilidade dos retornos de renda variável que 

neste mês já estava em 5,60%. Em maio de 2008, devido ao investiment Grade, o IBrX 50 

alcançou 10.914 pontos, recuperou as perdas dos meses anteriores, mas o agravamento da crise 

no mercado acionário americano acabou se alastrando para o mercado acionário brasileiro 

fazendo com que o IBrX 50 encerrasse o mês de novembro de 2008 em 5.328 pontos, caindo 

51% em 6 meses. Toda a série de desvios padrão contínuos foi afetada durante este período 

culminando na volatilidade da renda variável de 11,92% em maio de 2009, maior nível desse 

estudo. 

 

Em novembro de 2008, quando o IBrX 50 estava 5.328 pontos, a PTAX estava R$ 2,3331. A 

percepção de que o Brasil não havia sido tão prejudicado com as questões do mercado de crédito 

americano e que o ciclo de alta dos commodities havia sido retomado fizeram com que os 

investidores internacionais voltassem a acreditar no Brasil. Em novembro de 2009 o IBrX 50 

subia 77,6% em 12 meses, com 9.463 pontos, enquanto a taxa PTAX estava R$ 1,7505, com 
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baixa de 24,09%. Neste contexto favorável a volatilidade dos retornos de renda variável havia 

caído para 5,08% em novembro de 2009. 

 

A volatilidade voltou a aumentar para 6,27% em agosto de 2010 refletindo incertezas pelo 

momento eleitoral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiando Dilma Rousseff, que 

acabou sendo eleita. Os primeiros meses do novo governo foram positivos, aos olhos dos 

investidores internacionais, o dólar PTAX bateu a mínima de R$ 1,5563 em julho de 2011 e o 

risco medido pela volatilidade dos retornos de renda variável caiu para 3,20% em setembro de 

2011.  

 

Em agosto de 2011, os EUA tiveram que elevar o teto do endividamento do governo. Após este 

episódio, a agência de classificação de risco Standard & Poors rebaixou o rating de crédito dos 

Bonds americanos de AAA para AA+. Foi observado um aumento da volatilidade dos ativos 

internacionais e com a percepção de que o ciclo de alta dos commodities estaria chegando a seu 

fim, a volatilidade da renda variável voltou a aumentar, batendo 5,61% em junho de 2012. Entre 

maio de 2012 e maio de 2013, período em que taxa básica de juros estava abaixo de 8,5%, o 

IBrX 50 acumulou ganhos de 7,95% e a volatilidade dos retornos alcançou o menor nível de 

nosso estudo, 2,38% em maio de 2013. 

 

A retomada da alta da taxa SELIC a partir de abril de 2013 e o processo eleitoral que durou 

todo o ano de 2014 tiveram impacto na volatilidade da renda variável com sucessivas mudanças 

de cenários quanto a vitória da Presidente Dilma Rousseff ou do candidato Aécio Neves. A 

volatilidade partiu de 4,43% em junho de 2014 para 7,41% em maio de 2015.  

 

No período de 12 meses findo em fevereiro de 2016 o IBrX 50 caiu 16,55%, com a volatilidade 

acumulada caindo a 5,11%, devido à baixa variabilidade dos retornos no período em questão. 

Esta baixa não se sustentou devido ao processo de impeachment contra a presidente Dilma 

Rousseff que levou a perda de seu mandato em 12 de maio de 2016 e a volatilidade dos retornos 

do mercado de renda variável a 8,03% em junho de 2016, o que representou novo pico nesta 

medida de risco. 

 

O comando do governo foi entregue a Michael Temer, vice-presidente de Dilma Rousseff em 

seus dois mandatos e uma nova equipe econômica encabeçada por Henrique Meirelles voltou a 
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trazer confiança com a promessa de reformas econômicas, políticas, fiscais e previdenciárias, 

o que voltou a trazer a volatilidade dos retornos da renda variável para 4,54% em julho de 2017. 

 

A Tabela 6 sumariza o desvio padrão discreto para o ano fechado (período de 12 meses, com 

exceção de 2006 aonde os dados iniciam em fevereiro e o ano de 2017 que termina em setembro 

para nossa análise), para os mercados de renda fixa, representados pelo IMA-B 5+, e para o 

mercado de renda variável, representado pelo IBrX 50, no período de 11 anos entre 2006 e 

2017. O Painel A lista os anos com maior volatilidade para ambos os mercados em termos de 

volatilidade decrescente. O Painel B lista as menores volatilidades em termos de volatilidade 

crescente.  

 

Tabela 6 – Resumo estatístico dos índices de ações e renda fixa para o mercado brasileiro. Desvio padrão 

anual dos retornos: 2006 – 2017 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

ANO

DESVIO 

PADRÃO 

ANUAL DOS 

RETORNOS 

MENSAIS

ANO

DESVIO 

PADRÃO 

ANUAL DOS 

RETORNOS 

MENSAIS

2008 11,18% 2006 5,26%

2016 7,85% 2008 4,37%

2014 6,66% 2014 3,96%

2010 5,77% 2007 3,17%

2015 5,60% 2013 3,13%

ANO

DESVIO 

PADRÃO 

ANUAL DOS 

RETORNOS 

MENSAIS

ANO

DESVIO 

PADRÃO 

ANUAL DOS 

RETORNOS 

MENSAIS

2017 3,91% 2010 1,32%

2011 4,22% 2012 2,13%

2007 4,25% 2011 2,16%

2013 4,29% 2017 2,28%

2012 4,52% 2015 2,56%

5,70%

6,04%

2,97%

2,87%

Desvio padrão de todos

retornos mensais n= 141

Desvio padrão de todos

retornos mensais n= 141

Painel A: Anos com maior volatilidade

RENDA VARIÁVEL RENDA FIXA

Média do desvio padrão anual n=11 Média do desvio padrão anual n=11

Painel B: Anos com menor volatilidade

IMA-B 5+IBrX 50

IBrX 50 IMA-B 5+

Painel C: Estatísticas de todo período - 2006 - 2017
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Constatamos dois períodos comuns nos anos com maior volatilidade dos retornos nos mercados 

de renda fixa e renda variável. O mais relevante no ano de 2008 com a crise financeira global 

que afetou todos os mercados, não apenas o brasileiro, e o ano de 2014, aonde a polarização 

política levou o mercado financeiro nacional a um momento de risco elevado como 

demonstrado no Painel A da Tabela 6. 

 

Diferentemente dos resultados de Reilly, Chan e Wright (2000) que apresentaram que a média 

dos desvios padrão para ações era cerca de 3 vezes a apresentada para os títulos prefixados, a 

média dos desvios padrão anuais do mercado de renda variável brasileiro é menor que duas 

vezes o apresentado no mercado de títulos pós-fixados indexados à inflação.  

 

 

5.3   Razão dos desvios padrão 

 

 

No Gráfico 6 plotamos a razão dos desvios padrão das taxas de retorno (média móvel de 12 

meses dos desvios padrão dos retornos do mercado de renda fixa dividida pela média móvel de 

12 meses dos desvios padrão dos retornos do mercado de renda variável) no período de 

fevereiro de 2016 até setembro de 2017.  

 

Reilly, Chan e Wright (2000) demonstraram que a razão dos desvios padrão do mercado de 

Bonds  e do mercado de ações não era estável, e que na média a volatilidade do mercado de 

renda variável era maior que a volatilidade do mercado de títulos. A amplitude da razão entre 

as volatilidades foi de 0,05 até 1. De acordo com Reilly, Chan e Wright (2000) os padrões de 

volatilidade entre ações e Bonds divergiram bastante durante todo o período analisado, mas o 

que se apurou é que a volatilidade do mercado de ações era em média 3 vezes a apresentada 

para o mercado de renda fixa para títulos prefixados. Houve períodos de picos de volatilidade 

no mercado de Bonds (1980, 1982), e de baixa volatilidade (começo dos anos 60 e início dos 

anos 60), e notadamente estes períodos excepcionais não correspondem a períodos extremos na 

volatilidade dos retornos dos mercados acionários. 

 

Johnson e Young (2002) não encontraram as evidências de que a volatilidade dos Bonds do 

tesouro britânico estava incrementando em relação a volatilidade do mercado de ações como 

apontado por Reilly, Chan e Wright (2000) nos EUA. Johnson e Young (2002) tiveram como 
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resultado que tanto a tendência da razão desvios padrão dos retornos do mercado de renda 

variável e de renda fixa, quanto a correlação dos retornos entre estes ativos indicam, segundo 

os autores, que a eficiência dos Bonds como instrumento de diversificação na Inglaterra não 

declinou com o passar do tempo como é indicado por Reilly, Chan e Wright (2000).  Os autores 

concluíram que é perigoso assumir que tendências observadas nos EUA possam estar presentes 

em outros países desenvolvidos. 

 

Young e Johnson (2004) encontraram uma tendência ascendente para a volatilidade dos 

retornos no mercado suíço de Bonds e os movimentos da volatilidade se tornando mais 

acentuados. O mercado acionário suíço não apresentou a mesma tendência na volatilidade 

durante o período estudado. A razão entre a volatilidade do mercado de Bonds e a do mercado 

acionário tem aumentado, mas não de forma significante. Para Young e Johnson (2004) os 

padrões encontrados para o comportamento da volatilidade do mercado acionários suíços se 

assemelham aos encontrados por Reilly, Chan e Wright (2000) e Johnson e Young (2002), nos 

EUA e Inglaterra, mas o comportamento da volatilidade dos retornos dos Bonds não.  Na análise 

da razão entre as volatilidades observadas que para o mercado de Bonds a volatilidade 

permanece consistentemente abaixo da encontrada para o mercado acionário, logo a razão 

nunca passou de 1, mesmo que em alguns momentos ao longo dos 32 anos esta razão possa ter 

superado 0,7, verifica-se que é que durante a maioria do tempo a volatilidade do mercado de 

Bonds era apenas uma pequena fração da encontrada no mercado acionário. Os autores 

observam que a significativa tendência positiva nesta razão encontrada por Reilly, Chan e 

Wright (2000) nos EUA não foi encontrada (teste t demonstrou que o incremento da volatilidade 

relativa foi insignificante) em seu estudo do mercado financeiro suíço.  

 

Rosseti (2007) analisou a volatilidade dos retornos do CDI e do IBOVESPA entre 1986 e 2006 

e seus resultados diferiram significativamente dos resultados encontrados por Reilly, Chan e 

Wright (2000) nos EUA, Johnson e Young (2002) para o mercado britânico e para Young e 

Johnson (2004) na Suíça. Segundo Rosseti (2007), os picos de volatilidade não foram 

coincidentes nos dois mercados, a razão entre as volatilidades variou entre 0,0064 a 1,038. A 

linha de tendência decrescente, segundo a autora, evidenciou que a volatilidade do IBOVESPA, 

no decorrer do período, estaria diminuindo menos que a volatilidade do CDI. 
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Gráfico 6 – Razão dos desvios padrão contínuos (janelas móveis 12 meses) – IMA-B 5+ para IBrX 50 

jan./07 a set./17. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 6 mostra que a razão entre os desvios padrão dos retornos de renda variável e de 

renda fixa claramente não é estável. Notadamente a razão entre as medidas de volatilidade dos 

dois mercados oscilou muito, entre 0,2 até 1,37.  

 

Apesar da grande oscilação através do tempo, a linha de tendência demonstrada através do 

método dos mínimos quadrados polinomial não apresenta uma tendência nem positiva nem 

negativa. 

 

Com exceção de janeiro de 2007, que carrega os dados do ano de 2006, as outras máximas na 

razão da volatilidade entre os mercados de renda fixa e de renda variável se deram mais pela 

baixa volatilidade do mercado acionário do que por elevadas volatilidades na renda fixa. 

 

Nossos resultados apontam uma volatilidade relativamente maior dos títulos pós-fixados 

atrelados à inflação quando comparados aos títulos prefixados analisados nos trabalhos 

anteriores. 
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A Tabela 7 contém o sumário do relacionamento entre os títulos de renda fixa indexados à 

inflação representados pelo IMA-B 5+, e do mercado de ações, representado pelo IBrX 50. O 

quadro apresenta as menores e maiores razões dos desvios padrão discretos dos mercados de 

renda fixa e renda variável para os anos fechados, de janeiro a dezembro, com exceção do ano 

de 2006 cuja amostra começa em fevereiro e o ano de 2017 que termina em setembro. 

 

Tabela 7 – Sumário estatístico comparando as volatilidades dos retornos da renda fixa e da renda variável 

- Razão dos desvios padrão discretos anuais dos retornos do IMA-B 5+ pelo IBrX 50: 2006-2017. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A razão dos desvios padrão variou entre 0,23 (a volatilidade da renda fixa para títulos pós-

fixados indexados à inflação era abaixo de um quarto da volatilidade da renda variável em 2010) 

e um máximo de 1,07 (a volatilidade da renda fixa foi maior que a volatilidade do mercado de 

renda variável em 2006). A média das razões dos desvios padrão quando consideramos os 

períodos fechados de um ano foi 0,55, e quando calculamos considerando todos os meses da 

amostra a média das razões é 0,51, o que indica que na média o mercado de renda fixa indexado 

a inflação exibe mais de 50% da volatilidade apresentada pela renda variável, divergindo dos 

resultados apresentados nos trabalhos anteriores que utilizaram títulos prefixados. Reilly, Chan 

e Wright (2000) nos EUA, Johnson e Young (2002) para o mercado britânico e para Young e 

Johnson (2004) na Suíça e Rosseti (2007) para o mercado brasileiro apresentaram consonância 

nos resultados apontando o mercado de renda fixa de títulos prefixados com aproximadamente 

um terço da volatilidade apresentada pelo mercado de renda variável. 

 

A Tabela 8 sumariza a variância discreta de janelas de 20 meses dos retornos de títulos e ações 

dentro do período estudado e também demonstra a razão da variância do mercado de ações pelo 

mercado de títulos para cada intervalo. Dentre as janelas de 20 meses, aquelas em que a razão 

é estatisticamente significante ao nível de 1% rejeitamos a Hipótese Nula de que a volatilidade 

do mercado de renda variável seja igual a volatilidade do mercado de renda fixa. Esta análise 

reforça os dados das Tabelas 6 e 7 que indicaram os anos de 2006, 2007, 2013 e 2014 estavam 

entre aqueles em que a variância dos retornos do mercado de renda fixa apresentou as maiores 

volatilidades. 

Anos com Maior Razão Anos com Menor Razão

2006 1,07 2010 0,23

2007 0,75 2016 0,34

2013 0,73 2008 0,39

2014 0,59 2015 0,46

2017 0,58 2012 0,47
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Tabela 8 – Variância dos retornos mensais do mercado de renda fixa e variável para períodos de 20 

meses: 2006 – 2017 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 9 contém as razões das variâncias discretas dos retornos da renda variável em janelas 

de 20 meses durante o período de 11 anos do nosso estudo. Por exemplo, comparando a 

volatilidade do mercado de ações no período de 20 meses entre fevereiro de 2006 e setembro 

de 2007 com o período de 20 meses que vai de outubro de 2007 até maio de 2009, temos uma 

razão de 5,10 (cada razão foi comparada dividindo a variância do período mais recente pela 

variância do período mais antigo.) Isso indica que a volatilidade do mercado de renda variável 

aumentou mais de 5 vezes do período fevereiro 2006-setembro 2007 para o período outubro 

2007-maio 2009, e este aumento foi estatisticamente significante ao nível de 1%.  

 

Tabela 9 – Razão das variâncias dos retornos mensais no mercado de renda variável para períodos de 

20 meses: 2006 – 2017 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os resultados encontrados na Tabela 9 são consistentes com as observações anteriores, 

principalmente o Gráfico 5 onde podemos observar um aumento expressivo na volatilidade 

entre os dois períodos. As comparações de períodos consecutivos (as entradas em diagonal 

imediatamente abaixo do número 1,00 de cada coluna) mostraram que das 6 comparações 

apresentadas, duas apresentaram mudanças significativas, a primeira o aumento citado acima 

IBrX50 IMAB5+ RAZÃO

FEV06-SET07 0,21% 0,19% 1,11

OUT07-MAI09 1,09% 0,15% 7,09**

JUN09-JAN11 0,30% 0,03% 11,66**

FEV11-SET12 0,21% 0,05% 4,65**

OUT12-MAI14 0,19% 0,14% 1,38

JUN14-JAN16 0,39% 0,09% 4,32**

FEV16-SET17 0,39% 0,06% 6,04**

**Teste F estatisticamente significante a 1%

VARIANCIA DOS RETORNOS MENSAIS : 2006-2017

IBrX50 FEV06-SET07 OUT07-MAI09 JUN09-JAN11 FEV11-SET12 OUT12-MAI14 JUN14-JAN16 FEV16-SET17

FEV06-SET07 1,00

OUT07-MAI09 5,10** 1,00

JUN09-JAN11 1,38 0,27** 1,00

FEV11-SET12 0,99 0,19** 0,72 1,00

OUT12-MAI14 0,88 0,17** 0,64 0,89 1,00

JUN14-JAN16 1,82 0,36* 1,32 1,84 2,07 1,00

FEV16-SET17 1,80 0,35* 1,30 1,81 2,04 0,99 1,00

*Teste F estatisticamente significante a 5% em 2 de 21 pares

**Teste F estatisticamente significante a 1% em 4 de 21 pares

RAZÃO DAS VARIÂNCIAS DOS RETORNOS MENSAIS - RENDA VARIÁVEL - PERÍODOS DE 20 MESES: 2006-2017



50 

 

entre fevereiro 2006-setembro 2007 e o período outubro 2007-maio 2009, e a segunda com a 

queda significativa na volatilidade de outubro 2007-maio 2009 para junho 2007-janeiro 2011. 

Do total de 21 comparações possíveis entre as janelas de 20 meses, 2 apresentaram mudanças 

estatisticamente significantes na volatilidade ao nível de 5%, ambos decréscimos, e 4 

apresentaram mudanças estatisticamente significantes ao nível de 1%, um aumento e três 

decréscimos. 

 

A Tabela 10 contém as razões das variâncias discretas dos retornos da renda fixa em janelas de 

20 meses durante o período de 11 anos desse estudo. Por exemplo, comparando a volatilidade 

do mercado de títulos no período de 20 meses entre outubro 2007- maio 2009 com o período 

seguinte de 20 meses que vai de junho 2009 até janeiro 2011, resulta em uma queda para menos 

de um quinto do valor original, com a razão 0,16 (cada razão foi comparada dividindo a 

variância do período mais recente pela variância do período mais antigo). Isso indica que a 

volatilidade do mercado de renda fixa declinou no período outubro 2007- maio 2009 para o 

período junho 2009 até janeiro 2011 e esta queda foi significante ao nível de 1%. 

 

Tabela 10 – Razão das variâncias dos retornos mensais no mercado de renda fixa para períodos de 20 

meses: 2006 – 2017 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Este resultado é consistente com o movimento observado no Gráfico 4 onde podemos observar 

uma acentuada queda na volatilidade entre os dois períodos. As comparações de períodos 

consecutivos (as entradas em diagonal imediatamente abaixo do número 1,00 de cada coluna) 

mostraram que das 6 comparações apresentadas, duas apresentaram mudanças estatisticamente 

significantes, a primeira o declínio citado acima entre outubro 2007- maio 2009 e junho 2009 

até janeiro 2011 estatisticamente significantes a 1%, e a segunda com alta significativa na 

volatilidade de fevereiro 2011-setembro 2012 a outubro 2012-maio 2014, com F-ratio de 2,99 

e estatisticamente significante a 5%. Do total de 21 comparações possíveis entre as janelas de 

20 meses, 3 apresentaram mudanças estatisticamente significantes na volatilidade ao nível de 

IMAB5+ FEV06-SET07 OUT07-MAI09 JUN09-JAN11 FEV11-SET12 OUT12-MAI14 JUN14-JAN16 FEV16-SET17

FEV06-SET07 1,00

OUT07-MAI09 0,80 1,00

JUN09-JAN11 0,13** 0,16** 1,00

FEV11-SET12 0,24** 0,30** 1,80 1,00

OUT12-MAI14 0,71 0,89 5,39** 2,99* 1,00

JUN14-JAN16 0,47 0,59 3,57** 1,98 0,66 1,00

FEV16-SET17 0,33* 0,41 2,57* 1,40 0,47 0,71 1,00

*Teste F estatisticamente significante a 5% em 3 de 21 pares

**Teste F estatisticamente significante a 1% em 6 de 21 pares

RAZÃO DAS VARIÂNCIAS DOS RETORNOS MENSAIS - RENDA FIXA - PERÍODOS DE 20 MESES: 2006-2017
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5%, dois aumentos e uma queda na volatilidade, e 6 apresentaram mudanças estatisticamente 

significantes ao nível de 1%, dois aumentos e quatro decréscimos. 

 

 

5.4   Beta do mercado de renda fixa sobre o mercado de renda variável 

 

 

O Gráfico 7 mostra a regressão dos coeficientes (Betas) relativo aos retornos dos mercados de 

renda fixa pelos retornos do mercado de renda variável para janelas móveis de 18 meses 

cobrindo o intervalo de fevereiro de 2006 até setembro de 2017. Enquanto o Gráfico 6 mostra 

a razão dos desvios padrão dos retornos dos dois mercados para janelas móveis de 12 meses, o 

Gráfico 7 representa a medida de covariância entre as duas séries. Apesar dos dois gráficos 

representarem medidas de volatilidade relativa, eles diferem quanto ao intervalo de tempo e a 

influência da covariância. O Beta é uma medida de sensibilidade que possibilita avaliar o quanto 

a renda variável está sensível a volatilidade da renda fixa.  

 

Gráfico 7 – Coeficiente de regressão móvel de 18 meses para o retorno dos títulos de renda 

fixa = f(retornos IBrX 50) – jul./07 a set./17 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O Gráfico 7 confirma a instabilidade da relação entre os retornos do mercado de renda fixa e 

dos retornos do mercado de renda variável dentro do período estudado. O relacionamento é 

mais forte no período anterior a março de 2010 e posterior a novembro de 2013.  

 

No Gráfico 7 observamos que a alta volatilidade do mercado de renda fixa demonstrado no ano 

de 2006 impacta principalmente no Beta medido para o mês de agosto de 2007, quando o Beta 

bateu seu maior nível, em 56,27%. 

 

O período de maio de 2012 a maio de 2013 foi marcado por alta nas volatilidades do mercado 

de renda fixa, contrastando com um cluster de baixa na volatilidade do mercado acionário, 

como é demonstrado nos Gráficos 4 e 5.  

 

Já no Gráfico 6 constatamos que neste período a razão entre os dois mercados alcançou seu 

maior nível, chegou a 1,37 em maio de 2013 quando o Beta do mercado de renda fixa ficou 

negativo. Isso implica que durante este período em que o mercado de renda fixa estava 

relativamente mais volátil pela medida dos desvios padrão dos retornos do IMA-B 5+, as taxas 

de retorno estavam se movendo no sentido contrário as taxas de retorno do mercado acionário.  

 

Uma importante observação é que o risco sistemático medido entre as duas classes de ativos 

não foi estável ao longo do tempo, como é demonstrado pelas significantes mudanças do Beta 

ao longo do período analisado. 

 

A Tabela 11 aponta os maiores e menores Betas relativo aos retornos dos mercados de renda 

fixa pelos retornos do mercado de renda variável para janelas móveis de 18 meses. Estes Betas 

foram calculados para o mês de dezembro de cada ano do período estudado, com exceção de 

2017 aonde foi considerado o mês de setembro como representativo para o ano. 

 

Tabela 11 – Coeficiente Beta para o retorno do IMA-B 5+ em função do retorno do IBrX 50 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Maiores Betas de 18 meses Menores Betas de 18 meses

dez-14 0,3617 dez-12 -0,0738

dez-13 0,3271 dez-11 0,0260

dez-15 0,3215 dez-10 0,0431

dez-16 0,3037 set-17 0,2175

dez-09 0,2455 dez-07 0,2372

Média dos Betas de 18 meses para os fechamentos dos anos do período 2006 - 2017 = 0,2043

Coeficiente Beta dos retornos mensais para o período total = 0,2301



53 

 

5.5   Correlação do mercado de renda fixa sobre o mercado de renda variável 

 

 

O Gráfico 8 apresenta o coeficiente de correlação das janelas móveis de 18 meses entre os 

retornos do mercado de renda fixa para títulos atrelados à inflação e de renda variável no Brasil 

entre fevereiro de 2006 até setembro de 2017. 

 

Devido ao estreito relacionamento entre Beta e correlação (o Beta é facilmente convertido em 

correlação multiplicando-o pelo desvio padrão da variável independente e dividindo pelo desvio 

padrão da variável dependente), os movimentos apresentam linhas muito parecidas. A diferença 

principal está na variabilidade da variável dependente apresentada no denominador do 

coeficiente de correlação.  

 

De acordo com o Gráfico 8, a correlação entre os dois mercados tem um padrão comportamental 

semelhante ao comportamento do coeficiente Beta, apresentado no Gráfico 7, principalmente 

no período que vai de março de 2010 a agosto de 2014. 

 

Gráfico 8 – Correlação dos retornos da renda fixa com a renda variável - janelas móveis de 18 meses – 

jul./07 a set./17

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Notamos que entre os períodos de novembro 2007 e março 2010 e a partir de agosto de 2014 

houve um descolamento do comportamento do coeficiente Beta apresentado no Gráfico 7 e do 

coeficiente de correlação dos dois mercados, apresentado no Gráfico 8. Podemos verificar que 

a correlação entre os dois mercados se manteve em altos níveis, porém o Beta em níveis muito 

inferiores. Isso aconteceu devido ao aumento da volatilidade do mercado de renda variável 

nestes períodos. 

 

Young e Johnson (2004) encontraram tanto na correlação entre os retornos quanto nos Betas 

uma tendência geral negativa. Johnson e Young (2002) encontraram uma negativa, porém 

insignificante tendência na correlação dos retornos. Segundo Reilly, Chan e Wright (2000) a 

correlação entre a média móvel dos retornos de 36 meses indicou uma tendência positiva para 

o período dos 50 anos. Por fim, o trabalho sobre o mercado americano conclui que os retornos 

entre o mercado acionário estavam mais sensíveis às taxas de juros. Apesar da correlação 

apresentada no Gráfico 8 apresentar uma tendência positiva, não podemos concluir que os 

resultados se assemelham aos encontrados por Reilly, Chan e Wright (2000) devido ao fato dos 

mesmos apresentarem variações muito grandes dentro do pequeno período de pouco mais de 

10 anos. 

 

 

5.6   Resultados do teste t 

 

 

Com o objetivo de compreender o quanto o mercado de renda variável foi, na média, mais 

volátil que o de renda fixa, e vice-versa, no período de 2007 a 2017, foi realizado um teste de 

Hipótese para diferença de duas médias, ao nível de significância de 5%, o qual resultou nos 

dados da Tabela 12. 

 

Assim como Rosseti (2007), rejeitamos a hipótese nula de que as médias sejam estatisticamente 

iguais. De acordo com as estimativas, durante o período 2006 – 2017, a volatilidade do IBrX50 

foi 47,52% superior à volatilidade do IMA-B 5+ (0,0287/0,0604), ou seja, cerca de 2,1 vezes 

maior (0,0604/0,0287).   
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Tabela 12 – Teste t de diferença de médias 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

A magnitude do resultado difere dos encontrados pelos trabalhos que analisaram a volatilidade 

dos títulos prefixados. Reilly, Chan e Wright (2000) nos EUA, Johnson e Young (2002) para o 

mercado britânico e para Young e Johnson (2004) na Suíça e Rosseti (2007) no Brasil, que 

apresentaram volatilidade do índice acionário cerca de três vezes maior que do mercado de 

renda variável. 

 

 

5.7   Propriedades de séries temporais das volatilidades do mercado 

 

 

A magnitude dos desvios padrão dos retornos mensais é um indicador das volatilidades dos 

retornos dentro de cada mês. Se sucessivas observações nas volatilidades de mercado das séries 

de tempo de ações ou títulos são dependentes, então talvez seja possível prever a volatilidade 

futura baseado nas observações históricas. Um teste de dependência entre as sucessivas 

volatilidades é o modelo AR(1) estimado regredindo pelo método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO ou OLS – Ordinary Least Squares) os desvios padrão do mês t pelo desvio 

padrão do mês 𝑡−1. A hipótese nula deste modelo é que a volatilidade no período corrente t 

está relacionada coma a volatilidade do período anterior, mas um erro. Se o coeficiente do 

período anterior é positivo, então os resultados sugerem que se a volatilidade for alta no período 

anterior, ela será também alta no período corrente. Portanto, um coeficiente positivo e 

significante para a variável 𝑡−1teremos a indicação da presença de grupos de volatilidade, 

chamado clusters. Se o coeficiente for zero, então as volatilidades sucessivas são independentes 

e não seria promissora a tentativa de previsão de volatilidades futuras baseando-se nas passadas. 

 

Variância dos desvios padrão para janelas móveis de 12 meses 0,000445175

Média dos desvios padrão para janelas móveis de 12 meses 6,04%

129                    

Variância dos desvios padrão para janelas móveis de 12 meses 7,90175E-05

Média dos desvios padrão para janelas móveis de 12 meses 2,87%

129                    

teste t 15,74941971

Número de observações

Número de observações

IMA-B 5+

IBrX50
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Os resultados da regressão por MQO da volatilidade corrente na volatilidade prévia para o 

mercado de renda fixa e para o mercado de renda variável, são apresentados nas Tabelas 13 e 

14 respectivamente. 

 

Tabela 13 – Coeficientes da regressão MQO - Variável Dependente Vol_IMA-B 5+ - 128 observações 

após ajustes – fevereiro 2007 a setembro 2017 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 14 – Coeficientes da regressão MQO - Variável Dependente Vol_IBrX 50 - 128 observações 

após ajustes – fevereiro 2007 a setembro 2017 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Para o mercado de renda fixa, Tabela 13, a volatilidade prévia, VOL_IMAB5(-1) é positiva e 

significante (t = 26,21), indicando Clustering de volatilidade no mercado de renda fixa 

brasileiro. Para o mercado de ações, na Tabela 14, VOL_IBRX 50(-1) também é positiva e 

significante, (t = 30,15), o que novamente indica que podem existir clusters de volatilidade no 

mercado acionário brasileiro. Reilly, Chan e Wright (2000) testaram se os desvios padrão anuais 

poderiam ser descritos e previstos, mas os resultados sugeriram que a volatilidade dos retornos 

no mercado acionário não dependia do nível de volatilidade do ano anterior, enquanto para o 

mercado de Bonds do Tesouro norte americano a volatilidade dos retornos de um ano dependia 

da volatilidade do ano anterior, apresentando assim um comportamento persistente e 

Variável Coeficiente Desvio Padrão Estatística t Probabilidade

C 0,002686 0,001030 2,606823 0,0102

VOL_IMAB5(-1) 0,899046 0,034300 26,211420 0,0000

R
2 0,845026 0,028489

R
2 

ajustado 0,843796 0,008715

S.E. da regressão 0,003444 -8,488663

soma dos resíduos ao quadrado 0,001495 -8,444100

Log likelihood 545,2744 -8,470557

Estatística-F 687,0387 1,754580

Prob(Estatística-F) 0,000000

Estatística Durbin-Watson

Média da Variável Dependente

Desvio Padrão da Variável Dependente

Critério Akaike info 

Critério Schwarz

Critério Hannan-Quinn 

Variável Coeficiente Desvio Padrão Estatística t Probabilidade

C 0,003849 0,001990 1,934404 0,0553

VOL_IBrX50(-1) 0,936675 0,031064 30,152640 0,0000

R
2 0,878282 0,060512

R
2 

ajustado 0,877316 0,021147

S.E. da regressão 0,007407 -6,957235

soma dos resíduos ao quadrado 0,006913 -6,912672

Log likelihood 447,2630 -6,939128

Estatística-F 909,1816 1,967518

Prob(Estatística-F) 0,000000

Critério Akaike info 

Critério Schwarz

Critério Hannan-Quinn 

Estatística Durbin-Watson

Média da Variável Dependente

Desvio Padrão da Variável Dependente



57 

 

sistemático. Johnson e Young (2002) e Young e Johnson (2004) também apresentaram 

coeficientes significativos apenas para o mercado de renda fixa. 

 

Os retornos nos mercados financeiros caracteristicamente apresentam heterocedasticidade. A 

metodologia utilizada por Reilly, Chan e Wright (2000), Johnson e Young (2002) e Young e 

Johnson (2004) e Rosseti (2007) para tratar este fenômeno estatístico foi o modelo 

GARCH(1.1) – (generalized autoregressive conditional heterocedasticity). 

 

Para fazermos os testes com o modelo GARCH, primeiro precisamos identificar a 

estacionariedade na média das séries, através de um teste de raiz unitária. A hipótese nula do 

teste Augmented Dickey-Fuller (ADF) é que há presença de raiz unitária. De acordo com os 

valores críticos e seus respectivos níveis de significância apresentados nas Tabela 15 e 16 

rejeita-se a hipótese nula tanto para a variável retornos do IMA-B 5+, como para do IBrX 50, 

visto que o teste estatístico está fora da área de aceitação da hipótese em ambos os casos, o que 

implica que as duas séries de volatilidade são estacionárias.  

 

Tabela 15 – Teste de Raiz Unitária – ADF – Hipótese Nula: IMA-B 5+ tem raiz unitária 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 16 – Teste de Raiz Unitária – ADF – Hipótese Nula: IBrX 50 tem raiz unitária 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Os resultados da análise GARCH(1.1) para o IMA-B 5+ são apresentados na Tabelas 17. O 

parâmetro GARCH(-1), é significante a 1% e positivo, novamente indica clusters de 

volatilidade no mercado de renda fixa. 

Estatística-t

-11,45194

Valores Críticos do Teste nível 1% -3,477835

nível 5% -2,882279

nível 10% -2,577908

Estatística doTeste Dickey-Fuller Aumentado

*P-valores unilaterais - MacKinnon (1996) 

Estatística-t

-9,91763

Valores Críticos do Teste nível 1% -3,477835

nível 5% -2,882279

nível 10% -2,577908

Estatística doTeste Dickey-Fuller Aumentado

*P-valores unilaterais - MacKinnon (1996) 
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Tabela 17 – Coeficientes da equação do Modelo GARCH(1.1) – Variável Dependente Retornos de 

IMA-B 5+ -  140 observações incluídas – fevereiro 2007 a setembro 2017 - convergência alcançada 

após 6 interações- Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

A Tabela 18 demonstra que a série IMA-B 5+ não apresentou autocorrelação serial nos 

resíduos, visto que no teste ARCH – LM o valor da variável  𝜒2 foi maior que 𝑛 × 𝑅2, sendo 

𝑛 o número de observações. 

 

Tabela 18 – Teste dos resíduos ARCH – LM –  Equação GARCH(1.1)  IMA-B 5+ – 137 observações 

após ajustes – maio 2006 a setembro 2017 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Os resultados da análise GARCH(1.1) para o IBrX 50 são apresentados na Tabelas 19 e assim 

como acontece no mercado de renda fixa o parâmetro GARCH(-1), é significante a 1% e 

positivo, novamente indica clusters de volatilidade no mercado de renda variável. 

  

Variável Coeficiente Desvio Padrão Estatística z Probabilidade

C 0,012839 0,002750 4,669273 0,0000

C 0,000212 0,000121 1,755524 0,0792

RESID (-1)^2 0,080610 0,074420 1,083177 0,2787

GARCH (-1) 0,671769 0,161912 4,148972 0,0000

R
2 -0,000132 0,012473

R
2 

ajustado -0,000132 0,031973

S.E. da regressão 0,031975 -4,098051

soma dos resíduos ao quadrado 0,142113 -4,014004

Log likelihood 290,8636 -4,063897

Estatística Durbin-Watson 1,767830

Média da Variável Dependente

Desvio Padrão da Variável Dependente

Critério Akaike info 

Critério Schwarz

Critério Hannan-Quinn 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)

Equação da Variância

Estatística-F 0.093065 0.7608

R
2 

observado 0.094359 0.7587

Probabilidade (Estatística-F)(1,137)

    Probabilidade Chi-Square (1)
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Tabela 19 – Coeficientes da equação do Modelo GARCH(1.1) – Variável Dependente Retornos de 

IBrX 50 -  140 observações incluídas – fevereiro 2007 a setembro 2017 - convergência alcançada após 

15 interações- Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

 
Fonte: elaborada pelo autor  

 

A Tabela 20 demonstra que a série IBrX 50 não apresentou autocorrelação serial nos resíduos, 

visto que no teste ARCH – LM o valor da variável  𝜒2 foi maior que 𝑛 ×  𝑅2, sendo 𝑛 o número 

de observações. 

 

Tabela 20 – Teste dos resíduos ARCH – LM –  Equação GARCH(1.1)  IBrX 50 – 137 observações 

após ajustes – maio 2006 a setembro 2017 

 
Fonte: elaborada pelo autor  

 

As volatilidades previstas para os mercados de renda fixa e renda variável estimadas pelo 

modelo GARCH(1.1) reportadas nas Tabelas 17 e 19, são demonstradas nos Gráficos 9 e 10 

respectivamente. Os valores dos desvios padrão contínuos calculados em janelas móveis de 12 

meses para cada mercado são apresentados também para comparação. 

  

Variável Coeficiente Desvio Padrão Estatística z Probabilidade

C 0,007104 0,005052 1,406109 0,1597

C 0,000516 0,000588 0,878867 0,3795

RESID (-1)^2 0,172854 0,124125 1,392585 0,1637

GARCH (-1) 0,704281 0,258310 2,726496 0,0064

R
2 -0,000632 0,005523

R
2 

ajustado -0,000632 0,063099

S.E. da regressão 0,063119 -2,716129

soma dos resíduos ao quadrado 0,553770 -2,632082

Log likelihood 194,1290 -2,681975

Estatística Durbin-Watson 1,669937

Desvio Padrão da Variável Dependente

Critério Akaike info 

Critério Schwarz

Critério Hannan-Quinn 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)

Equação da Variância

Média da Variável Dependente

Estatística-F 0.269749 0.6043

R
2 

observado 0.273149 0.6012

Probabilidade (Estatística-F)(1,137)

    Probabilidade Chi-Square (1)
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Gráfico 9 – Desvios padrão mensais dos retornos no mercado de renda fixa: Valores atuais vs. 

GARCH(1.1) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 9 demonstram um padrão comportamental semelhante 

entre as séries apresentadas, valendo observar que as séries calculadas em janelas móveis 

carregam volatilidades extremas pelo período da janela. 

 

As diferenças encontradas entre o modelo GARCH(1.1) e os desvios padrão calculados em 

janelas móveis de 12 meses, para os dois mercados, foram ilustradas no Gráfico 11. Os valores 

previstos e a volatilidade histórica de cada mercado foram comparados, e apesar da magnitude 

das diferenças, as duas séries apresentam movimento persistente e previsível através do período 

analisado, exceção ao período da crise financeira global que contaminou os resultados do 

segundo semestre de 2008 e o anos de 2009 devido as janelas móveis de 12 meses.  
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Gráfico 10 – Desvios padrão mensais dos retornos no mercado de renda variável: Valores atuais vs. 

GARCH(1.1) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Gráfico 11 – GARCH(1.1) menos Desvio padrão contínuo (janelas móveis 12 meses) dos retornos do 

mercado de renda fixa e renda variável 

 
Fonte: elaborado pelo autor  
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6   CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho foram analisadas as volatilidades dos retornos do mercado de renda fixa e renda 

variável no Brasil durante o período de fevereiro de 2006 a setembro de 2017 e comparados os 

retornos mensais do IMA-B 5+, um índice de longo prazo representativo da carteira de títulos 

públicos federais lastreados a um índice de preços, o IPCA, e de uma carteira representativa do 

mercado acionário brasileiro, o IBrX 50. 

 

Utilizando uma composição diferente para o mercado de renda fixa, com títulos pós-fixados 

indexados à inflação, este trabalho aplicou para o mercado brasileiro a metodologia dos 

trabalhos dos autores Reilly, Wright e Chan (2000) - que investigaram o relacionamento das 

volatilidades de renda fixa e renda variável nos EUA, de Young e Johnson (2002, 2004) - que 

replicaram o trabalho para o Reino Unido e Suíça, e de Rosseti (2007) - que recorreu da mesma 

metodologia no mercado brasileiro para o CDI e o IBOVESPA. 

 

O trabalho buscou analisar se as volatilidades de cada mercado oscilaram no tempo,  se existiu 

uma tendência definida para os dois mercados sobre aumento ou queda no nível da volatilidade 

com o passar do tempo, se houve coincidência temporal entre os picos de volatilidade ocorridos 

nos mercados de renda fixa e variável, se existia uma relação estável entre as volatilidades dos 

dois mercados ao longo do tempo e ainda se seria possível encontrar um padrão de 

comportamento entre as volatilidades das duas classes de ativos. 

 

Primeiramente, o estudo das volatilidades dos retornos de cada mercado foi feito através dos 

desvios padrão de janelas móveis de 12 meses e, tanto para o mercado de renda fixa, quanto o 

de renda variável a distância entre os maiores e menores resultados foi considerável. Vimos a 

volatilidade do IMA-B5+ variar entre 5,07% e 1,23%, enquanto a volatilidade do IBrX 50 foi 

de 11,92% a 2,38% dentro do período analisado. Para testar se realmente as volatilidades 

variaram ao longo do tempo foi feito um teste F que comparou as variâncias dos retornos 

mensais em janelas de 20 meses dentro de cada mercado. No mercado de renda variável, de um 

total de 21 combinações de janelas de 20 meses, o mercado acionário teve mudanças 

estatisticamente significantes de volatilidade em 6 janelas, 4 com significância ao nível de 1% 

e 2 ao nível de 5%. No mercado de renda fixa em 9 janelas foi comprovada variações 

estatisticamente significantes na variância, 6 com F-ratio significante a 1% e 3 com F-ratio 
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significante a 5%. Não existe uma tendência definida para nenhum dos dois mercados sobre 

aumento ou queda no nível da volatilidade com o passar do tempo. 

 

A não coincidência temporal dos máximos e mínimos de volatilidade explica a grande variação 

das razões entre os desvios padrão dos retornos mensais (janela de 12 meses) de cada mercado. 

Outra medida entre as razões foi feita para a variância calculada em janelas de 20 meses sem 

sobreposição. Das 8 janelas de 20 meses, 6 apresentaram o mercado de renda variável com 

volatilidade superior ao de renda fixa com significância de 1%. 

 

Não foi encontrada uma relação estável entre as volatilidades do mercado de renda fixa e de 

renda variável. A comparação entre as volatilidades dos dois mercados foi feita primeiramente 

com a razão entre os desvios padrão calculado em janelas móveis de 12 meses do mercado de 

renda fixa pelo de renda variável. Novamente, não se observou uma tendência e, uma relação 

entre os dois mercados teve um comportamento instável durante todo período analisado. 

 

A volatilidade da renda fixa chegou a ser uma pequena fração da de renda variável em diferentes 

e distantes momentos, por exemplo, 0,25 em agosto de 2008, 0,20 em outubro de 2010 e 0,30 

em outubro de 2016.  

 

Não foi encontrado um padrão de comportamento, visto que em outros momentos a volatilidade 

da renda fixa foi maior que a da renda variável. Em janeiro de 2007 a volatilidade do mercado 

de renda fixa era 5,02%, enquanto no mercado de renda variável era 4,68%. Em maio de 2013 

a volatilidade do IMA-B 5+ medida pelos desvios padrão em janelas de 12 meses foi 3,26%, 

neste mesmo mês o IBrX 50 apresentou uma volatilidade dos retornos de 2,38%, ou seja, a 

volatilidade da renda fixa estava 37% maior que a da renda variável. Considerando o desvio 

padrão anual, apenas em dois anos, 2008 e 2014, os dois mercados tiveram coincidência 

temporal de estarem entre os 5 anos com maiores volatilidades, enquanto para os anos com 

menores volatilidades 2011, 2012 e 2017 aparecem para os dois mercados, mas em diferentes 

posições.  

 

A instabilidade da relação entre os retornos do mercado de renda fixa e dos retornos do mercado 

de renda variável dentro do período estudado foi confirmada pela regressão dos coeficientes 

(Betas) relativo aos retornos dos dois mercados para janelas móveis de 18 meses cobrindo o 

intervalo de fevereiro de 2006 até setembro de 2017. O Beta é uma medida de sensibilidade que 
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possibilita avaliar o quanto a renda variável está sensível a volatilidade da renda fixa. A 

regressão dos títulos de renda fixa em função dos de renda variável chegou a apresentar em 

agosto de 2007, 56,27% de importância do risco do mercado acionário no mercado de títulos, 

mas também chegou a mostrar sensibilidade negativa de 10,99% em janeiro de 2013. 

Novamente aqui, a falta de coincidência entre picos e baixas de volatilidade fez com que as 

medidas de volatilidade relativa apresentassem resultados elásticos. 

 

O coeficiente de correlação das janelas móveis de 18 meses entre os retornos do mercado de 

renda fixa e de renda variável no Brasil entre fevereiro de 2006 até setembro de 2017 tem um 

movimento semelhante ao do coeficiente Beta, principalmente no período que vai de março de 

2010 a agosto de 2014. Notadamente a linha de tendência indica que a correlação entre os dois 

mercados vem aumentando com o passar do tempo, o que não acontece com o Beta, porém está 

correlação variou expressivamente dentro do pequeno intervalo de tempo de nosso estudo, indo 

de 0,75 em outubro de 2008, para uma correlação negativa de 0,23 em janeiro de 2013 e 

atingindo o máximo de 0,78 em novembro de 2016.  

 

Os períodos de alta correlação são principalmente explicados por eventos globais que 

influenciam no fluxo de capitais vindos do exterior, bem como por períodos de eleições 

presidências onde os ativos brasileiros são vistos em conjunto e novamente o fluxo de capitais 

internacionais impacta conjuntamente nos retornos e aumenta a correlação. 

 

A comparação das volatilidades dos retornos entre as classes de ativos divergiu em muito dos 

trabalhos usados como referência. Foi feito um teste t para comparar as médias dos dois 

mercados. De acordo com as estimativas, para o período 2006 – 2017 rejeitamos a hipótese nula 

de que as médias sejam estatisticamente iguais, como esperado, porém, enquanto a volatilidade 

dos retornos da renda variável é em média 3 vezes maior que a volatilidade dos retornos da 

renda fixa em estudos anteriores (nos EUA, na Inglaterra, Suíça e Brasil) em nosso estudo 

concluímos que o a volatilidade dos retornos da renda fixa para títulos pós-fixados atrelados à 

inflação é superior  à 50% da volatilidade encontrada para o mercado acionário brasileiro.  

 

O teste de dependência AR(1) entre as sucessivas volatilidades foi estimado pelo método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).Tanto para o mercado de renda fixa, quanto para o 

mercado de ações, os resultados foram positivos e estatisticamente significantes, indicando que 

podem existir clusters de volatilidade no mercado acionário brasileiro 
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As volatilidades calculadas pelo modelo GARCH(1.1) apresentaram padrão semelhantes as 

calculadas pelos desvios padrão dos retornos. As duas séries se mostraram estacionárias, foram 

encontrados clusters de volatilidade tanto para a série de renda fixa quanto de renda variável, 

assim como ambas não apresentaram autocorrelação serial nos resíduos. 

 

Apesar das diferenças de magnitude encontradas entre o modelo GARCH(1.1) e os desvios 

padrão calculados em janelas móveis de 12 meses, os dois modelos apresentaram para ambos 

os mercados movimento persistentes e previsíveis através do período analisado, exceção ao 

período da crise financeira global que contaminou os resultados do segundo semestre de 2008 

e o anos de 2009 devido as janelas móveis de 12 meses.  

 

Os resultados apresentados neste trabalho sugerem que se utilizada a volatilidade dos retornos 

como medida de risco, carteiras de renda fixa com títulos pós-fixados atrelados à inflação 

devem ser analisadas com maior atenção. O aumento da participação desta classe de ativos na 

composição de carteiras de renda fixa que podem exibir uma alta volatilidade quando 

comparada aos riscos esperados do mercado de renda variável. 
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