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A maioria dos economistas prefere assumir que os 
indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas 
uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é 
um exercício em economia normativa onde um novo enfoque 
de alocação de ativos para investidores de longo prazo é 
apresentado. 

 
Pretende-se, com este trabalho, replicar, para 

variáveis brasileiras, o artigo elaborado por John Y. Cambell, 
Yeung Lewis Chan e Luis M. Viceira. O artigo de referência, 
entitulado “A Multivariate Model of Strategic Asset 
Allocation”, mostra como evidências na previsibilidade dos 
retornos dos ativos podem afetar a escolha de uma alocação 
de ativos para investidores de longo prazo que valorizam a 
capacidade que sua riqueza tem de proporcionar um fluxo de 
consumo de longo prazo.  
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1. Introdução 
 
 A teoria de alocação de ativos é um campo amplamente pesquisado pela academia 
há longa data. Análises quantitativas começaram a surgir com o artigo seminal de Harry 
Markowitz , nos anos 50, dando início à era moderna das finanças. Em seu trabalho 
entitulado “Portfolio Choice”, publicado no Journal of Finance, Markowitz demonstra a 
importância do processo de alocação de ativos através da diversificação de carteiras. Ele 
reconhece que a análise média-variância pode ser utilizada não apenas para explicar o 
comportamento do investidor mas  também como uma técnica a ser utilizada no processo 
de decisão na alocação de ativos. 
 
 A análise média-variância de Markowitz, apesar de ter se mostrado um ferramental 
robusto no processo de alocação de ativos e ser amplamente utilizada mundo afora, 
apresenta alguns pontos não consistentes com a alocação de longo prazo. Essa teoria 
baseia-se na assunção de que o investidor preocupa-se apenas com a distribuição de sua 
riqueza um período à frente, sendo, portanto, caracterizada como uma análise estática. Isto 
faz com que o modelo não capte a necessidade de o agente manter um fluxo de consumo 
de longo prazo proporcionado por sua riqueza.  
 
 Faz-se necessário portanto, no processo de alocação de longo prazo, modelos que 
levem em conta a necessidade do agente em diminuir o risco de ter seu consumo afetado ao 
longo do tempo. Modelos multiperíodos são, portanto, os mais adequados para essa 
decisão. Tais modelos surgiram no final na década de 60 com pesquisas realizadas por Paul 
Samuelson e Robert Merton, entretanto não se tornaram ferramentais no processo de 
decisão de administradores de ativos pois eram modelos de solução muito difíceis. Por não 
apresentarem formas fechadas para sua solução, fazem-se necessários métodos numéricos 
muito complexos que, por muito tempo, inviabilizaram a utilização desses modelos. Com a 
revolução computacional na última década, associado ao avanço nos métodos numéricos, a 
implementação dos modelos multiperíodos tornou-se viável. 
 
 Os precursores na pesquisa de alocação de ativos baseada em modelos 
multiperíodos constataram que a solução para a alocação com base nesses modelos pode 
diferir significativamente da solução apresentada por modelos estáticos. Em particular, se 
as oportunidades de investimento não são constantes ao longo do tempo, investidores de 
longo prazo preocupam-se tanto com choques nessas oportunidades quanto com choques 
na própria riqueza. Com o intuito de se protegerem contra a exposição a esses choques, 
investidores de longo prazo devem buscar uma demanda intertemporal por proteção em 
ativos financeiros.  
 

A demanda por proteção está relacionada com o grau de aversão ao risco do agente. 
Investidores com aversão ao risco relativa igual a um apresentam uma alocação míope, não 
se preocupando com choques nas oportunidades de investimento. À medida que o grau de 
aversão aumenta, o agente procura ativos que aumentem em valor em casos de 
deterioração nas oportunidades de investimento. Esses ativos comportam-se como seguros 
contra os riscos de queda dos retornos na riqueza. 
 
 Evidências de que as oportunidades de investimento não são constantes ao longo do 
tempo são percebidas nos últimos 20 anos. Não só a taxa real de juros de curto prazo tem-
se alterado com frequência ao longo do tempo, como também os excessos de retornos 
esperados em ações e títulos mostram alguma previsibilidade em suas dinâmicas. O 
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aspecto mais importante nessa constatação é a tendência à reversão à média  no mercado 
de ações em períodos muito longos. Esse fenômeno reflete a diferente percepção ao risco 
que investidores de curto e longo prazos devem ter. 
 
 Para atender uma análise de longo prazo através do modelo média-variância, poder-
se-ia calcular variâncias de longo prazo e aplicá-las no modelo estático. Entretanto essa 
solução estaria atendendo apenas aos investidores que se preocupam tão somente com a 
média e a volatilidade de sua riqueza em um único período distante no tempo. E, ainda 
assim, esse investidor estaria limitado a fazer uma única alocação por esse período, sem a 
oportunidade de rebalanceamento ao longo do tempo até que essa data seja atingida.  
 

Esta dissertação replica, para variáveis brasileiras, o modelo proposto por John Y. 
Campbell, Yeung Lewis Chan e Luis M. Viceira no artigo “A Multivariate Model of 
Strategic Asset Allocation”. O modelo mostra como evidências na previsibilidade dos 
retornos dos ativos podem afetar a escolha de uma alocação de ativos para investidores de 
longo prazo que valorizam a capacidade que sua riqueza tem de proporcionar um fluxo de 
consumo de longo prazo.  

 
A dissertação está estruturada da seguinte forma: a seção 2 apresenta a alocação dos 

investidores de longo prazo no Brasil e a dinâmica da composição da dívida pública 
brasileira. Na seção 3 é apresentado o modelo proposto por John Y. Campbell, Yeung 
Lewis Chan e Luis M. Viceira. Na seção 4 encontra-se a metodologia da solução do 
modelo. A seção 5 apresenta os resultados obtidos para variáveis brasileiras. A seção 6 
conclui a dissertação.  
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2. A Alocação do Investidor de Longo Prazo no Brasil e a Dinâmica da Dívida Pública 
 

Por se tratar de um modelo de longo prazo, se torna pertinente uma rápida análise 
da alocação de ativos dos investidores de longo prazo no Brasil (fundos de pensão). Se faz 
ainda oportuno, uma vez que a regulação atual para os fundos de pensão proíbe 
investimentos em ativos fora do país, um levantamento de alternativas de investimentos em 
ativos livres de risco: títulos federais. 

 
Os fundos de pensão no Brasil apresentam uma das maiores concentrações da 

América Latina em aplicações em títulos do governo. Considerando uma carteira de 
investimentos de R$ 271bilhões, cerca de 90% da alocação em renda fixa encontra-se em 
títulos públicos. Nos países vizinhos, o limite de investimento em títulos públicos é bem 
menor do que no Brasil. Enquanto que a regulamentação brasileira permite que um fundo 
de pensão aloque 100% de seu patrimônio em títulos federais, na Argentina, no Chile, no 
Uruguai e no Peru os limites são 50%, 50%, 60% e 40% respectivamente. 

 
Décadas de inflação em passado recente no Brasil contagiaram os fundos de pensão 

com a cultura de tesouraria bancária de aplicações de curtíssimo prazo, lastreadas no CDI. 
Essa concentração em aplicações lastreadas no CDI é corroborada não só pelo fato de os 
fundos de pensão terem meta atuarial atrelada a um índice de preço como também por 
haver pouca oferta de ativos indexados diretamente à evolução dos preços na economia.  

 

 
 

 Apesar de nos últimos quatro anos ter havido um acréscimo de emissões do 
Tesouro Nacional de ativos indexados a um índice de preços (NTN-C indexada ao IGP-M 
e NTN-B indexada ao IPCA), ainda assim a parcela da alocação dos fundos de pensão 
atrelada à taxa Selic é dominante. 
 

Estudo realizado em julho de 2003, pela empresa Risk Office1, apresenta a alocação 
das Entidades  Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) por fatores de risco. A 
amostra considerada corresponde aos fundos de pensão que são clientes da Risk Office, 
sendo superior a 85 EFPC’s. Em junho de 2003, os percentuais de alocação nos seguintes 
fatores de risco: Caixa, Dólar, Cupom de Dólar, Bolsa, CDI, SELIC, Cupom de IGP-M e 
taxa Pré-fixada, eram: 

 

                                                
1 www.riskoffice.com.br 
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 Pode-se constatar que praticamente 57,57% (Caixa, CDI e SELIC) representam 
exposição ao CDI, (considerando-se Caixa como operações compromissadas que são 
lastreadas, na sua maioria, em Letras Financeiras do Tesouro). 
 
 No mesmo estudo, é apresentado o percentual relativo a crédito privado e crédito 
público. Constata-se que os fundos de pensão financiam a dívida pública em mais do que 
três vezes a dívida privada, 67,88% contra 20,15%, respectivamente. 
 
 Apesar da concentração em ativos de curto prazo (CDI), a priori justificada pelas 
altas taxas de juros, constata-se que, no período de junho de 1998 à junho de 2004, o 
investimento em títulos longos é mais rentável do que o CDI (detalhamento na seção 4.2). 
 
 Analisando a dinâmica da dívida pública brasileira, percebe-se uma iniciativa de 
redução de ativos indexados à Selic e ao Câmbio, e um aumento de ativos indexados a 
índices de preços e de ativos Prefixados. 
 

 
 

 Percebe-se também que o prazo médio da dívida pública brasileira, para os ativos 
que estão aumentanto sua representatividade na composição total (Prefixados e Índices de 
Preço), também aumenta. 
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 A busca por um perfil de dívida mais saudável e de maior longevidade, onde se 
tenha uma menor exposição a variações cambiais e a ativos pós fixados e com maior 
concentração em ativos prefixados e indexados a preços aliado a um menor endividamendo 
do governo brasileiro, terá impacto significativo na carteira de investimento dos fundos de 
pensão brasileiros. O movimento será no sentido de uma maior exposição a ativos 
indexados a preços e a uma maior parcela de ativos de emissão do setor privado, sejam eles 
de renda fixa ou de renda variável.  
 

Essa dinâmica do perfil da dívida pública vai ao encontro das necessidades do 
ofertante em constituir um estoque de dívida menos vulnerável a choques nas 
oportunidades de investimento e ao encontro do demandante de longo prazo onde o foco 
deve se concentrar em obter um fluxo de consumo real de longo prazo em termos reais. 
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3 O MODELO 
 
3.1 Ativos 
 
 Existem n ativos disponíveis para investimento. O investidor aloca sua riqueza, 
após consumo no referido período, entre esses ativos. O retorno real de seu portfólio Rp,t+1 
é dado por: 
 

( ) 1t,1

n

2i
1t,11t,it,i1t,p RRRR +

=
+++ +−α=�     (1) 

 
onde αi,t refere-se ao peso do ativo i no portfólio. O primeiro ativo é um instrumento de 
curto prazo onde seu retorno real é dado por Ri,t+1. Campbell e Viceira usam um retorno de 
curto prazo como benchmark e medem outros retornos em relação a ele, entretanto não o 
consideram como um ativo livre de risco; o retorno nominal é sem risco, mas o retorno real 
está sujeito ao risco inflacionário.  
 
 
3.2 Dinâmica das variáveis de estado 
 
 Campbell e Viceira assumem que as dinâmicas das variáveis de estado relevantes 
são bem capturadas por um vetor auto-regressivo de primeira ordem – VAR (1). Essa 
forma de especificação da dinâmica dos retornos foi utilizada por Kandel e Stambaugh 
(1987), Campbell (1991, 1996), Hodrick (1992), Barberis (2000), entre outros. O uso de 
um vetor auto-regressivo de ordem um não se torna restritivo pois qualquer vetor auto-
regressivo pode ser escrito na primeira ordem através de uma expansão do vetor das 
variáveis de estado. No trabalho empírico, os autores trabalham apenas com uma 
defasagem de forma a evitar estimações de parâmetros adicionais. Define-se: 
 
 

( ) 1x1n

1tx

−++

++

++

+

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

−

−
−

≡

1t1,1tn,

1t1,1t3,

1t1,1t2,

rr

rr

rr

�
     (2) 

 
 
onde ri,t+1 ≡ log(Ri,t+1) para todo i, e xt+1 é o vetor do logaritmo do excesso de retornos. Na 
aplicação empírica, r1,t+1 é a taxa real de curto prazo, r2,t+1 refere-se ao retorno real da ação 
e r3,t+1 ao retorno real de títulos de longo prazo. 
 
 Campbell e Viceira incluem no sistema outras variáveis de estado st+1 identificadas 
como boas estimadoras de retorno, tais como a razão dividendo/preço. Colocando  r1,t+1, 
xt+1 e st+1 em um vetor zt+1 (m x 1): 

)1mx(1t

1t1t

s
xz

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

≡

+

+

+

+

1t1,r

     (3) 
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 O vetor zt+1 é chamado vetor de estado e assume-se que sua dinâmica é descrita por 
um vetor auto-regressivo de primeira ordem: 
 
 

1tt1o1t vzz ++ +Φ+Φ=     (4) 
 
 

onde Φ0 é um vetor (mx1) de interceptos, Φ1 é uma matriz (mxm) de coeficientes 
angulares e vt+1 são choques nas variáveis de estado que satisfazem as seguintes hipóteses 
relativas à sua distribuição: 

 

( )v

iid

1t ,0Nv Σ≈+      (5) 
 

 

( )
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

ΣΣσ
ΣΣσ
σσσ

=≡Σ +

ssxss1

'
xsxxx1

'
s1

'
x1

2
1

1ttv vVar     (6) 

  
Dessa forma, permite-se que os choques sejam correlacionados longitudinalmente 

(cross-sectionally), entretanto, ao longo do tempo, eles são homocedásticos e 
independentes. O arcabouço VAR captura a dependência dos retornos esperados de vários 
ativos em relação a seus passados históricos como também em relação a outras variáveis 
que ajudam na previsão dos retornos. A evolução estocástica dessas outras variáveis de 
estado, st+1, também é determinada pelo sistema.  

 
A hipótese de homocedasticidade é restritiva. Ela elimina a possibilidade de que as 

variáveis de estado possam prever mudanças no risco; elas podem afetar a escolha do 
portfólio apenas pela previsão de mudanças em retornos esperados. Autores como 
Campbell (1987), Harvey (1989, 1991), Glosten, Jagannathan e Runkle (1993) exploraram 
a habilidade dessas variáveis de estado para preverem risco e encontraram efeitos modestos 
que parecem ser dominados pelos efeitos de tais variáveis sobre retornos esperados. 
Chacko e Viceira (1999) mostram como incluir mudanças no risco em um problema de 
escolha de portfólio de longo prazo lançando mão da extensão em tempo contínuo da 
metodologia Campbell e Viceira (1999). Eles concluíram que mudanças no risco das ações 
não são persistentes o suficiente para apresentarem grandes efeitos na demanda por 
proteção intertemporal para as ações. Ait-Sahalia e Brandt (2001) adotaram metodologia 
semiparamétrica que acomoda não só mudanças nos retornos esperados, mas também 
mudanças no risco.  

 
 

3.3 Preferências e condições de ótimo 
 
 Campbell e Viceira assumem que o investidor possui preferências recursivas do 
tipo Epstein-Zin (1989, 1991). A espeficicação desse tipo de preferência tem a desejável 
propriedade de que a noção de aversão ao risco apresenta-se separada da noção de 
elasticidade de substituição intertemporal. Seguindo Epstein-Zin, tem-se:  
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( )
γ−

θ

θγ−
+

θ
γ−

+ �
�

�
�
�

�
δ+δ−=

11
1

1tt

1

t1ttt ))U(E(C)1()U(E,CU    (7) 

 
Onde Ct representa o consumo no tempo t, γ > 0 é o coeficiente de aversão relativa ao 
risco, ψ > 0 é a elasticidade de substituição intertemporal, 0 < δ < 1 é o fator de desconto 
temporal, θ ≡ (1 - γ)/(1 - ψ-1), e Et(�) é o operador esperança condicional. 
 
 A função de utilidade Epstein-Zin é um caso especial da função de utilidade de 
potência separável no tempo. A Figura 1 abaixo mostra graficamente a relação entre a 
função de utilidade Epstein-Zin e a de potência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O eixo horizontal mostra a elasticidade de substituição intertemporal ψ, enquanto 
que o eixo vertical apresenta o coeficiente de aversão relativa ao risco γ. O conjunto de 
pontos com elasticidade de substituição intertemporal unitária está desenhada como uma 
linha vertical, enquanto que o conjunto de pontos com aversão relativa ao risco unitária é a 
linha horizontal. Para utilidades de potência separáveis no tempo, γ = ψ-1 e, portanto,  θ = 
1. Isto corresponde à hipérbole γ = ψ-1 apresentada na Figura 1. Obtém-se a utilidade em 
log quando se faz a restrição γ = ψ-1 = 1. Esse é o ponto onde todas as três linhas se 
cruzam.  
 
 Em t, o investidor utiliza toda a informação relevante para a tomada de decisão em 
relação ao seu consumo e portfólio ótimos. Ele depara-se com a seguinte restrição 
orçamentária intertemporal:  
 

( ) 1t,ptt1t RCWW ++ −=     (8) 
 

onde Ct é o consumo e Wt é sua riqueza em t. 
 
 Epstein e Zin (1989, 1991) mostraram que, com essa restrição orçamentária, a 
equação de Euler para o consumo é: 
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1RR
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E 1t,i

)1(
1t,p

1

t

1t
t =

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
	

�



�

�
�

�


�

��
�

�
��
�

�
δ +

θ−−
+

θ

ψ
−

+     (9) 

 
para qualquer ativo i, incluindo o próprio portfólio p. Essa condição de primeira ordem 
reduz-se à condição padrão no caso de utilidade de potência onde γ = ψ-1 e, portanto,  θ = 1. 
 
 A decisão ótima de consumo e portfólio do investidor deve satisfazer a equação de 
Euler. Quando oportunidades de investimento são constantes, a decisão ótima implica uma 
razão consumo-riqueza constante e uma regra míope de portfólio, isto é, o investidor 
escolhe seu portfólio como se o seu horizonte de investimento fosse apenas de um período. 
Entretanto, quando as oportunidades de investimento variam com o decorrer do tempo, não 
existem soluções analíticas exatas para essa equação, com exceção para determinados 
valores de γ e ψ. Giovannini e Weil (1989) mostraram que, com γ = 1, o ótimo para o 
investidor é seguir uma regra de portfólio míope. Esse caso corresponde à linha horizontal 
da Figura 1. Eles também mostraram que, com ψ = 1, o investidor escolhe uma razão 
constante de consumo-riqueza igual a (1- δ). Esse caso corresponde à linha vertical da 
Figura 1. Entretanto, quando γ = 1, a escolha ótima para a razão consumo-riqueza não é 
uma constante, a não ser que ψ = 1, e de forma contrária, com ψ = 1, a escolha ótima do 
portfólio não é míope, a não ser que γ = 1. Isso corresponde ao ponto onde as linhas 
vertical e horizontal se cruzam (caso da função de utilidade logarítmica).  
 
 
4 METODOLOGIA DA SOLUÇÃO 
 
4.1 Uma Aproximação 
 
 O retorno do portfólio em (1) é expresso em termos de retornos simples dos ativos. 
Como é mais conveniente trabalhar com o logarítmo dos retornos, deriva-se uma expressão 
para o logarítmo do retorno do portfólio. Seguindo Campbell e Viceira (1999, 2001), o 
logarítmo do retorno do portfólio é: 

( )txx
2
x

'
t1t

'
t1t,11t,p 2

1
xrr αααασσσσαααααααα Σ−++= +++    (11) 

 
Onde ( )xx

2
x diag Σ≡σσσσ  é o vetor dos elementos da diagonal de �xx (variância dos excessos 

de retornos). Essa aproximação é exata para tempo contínuo e é altamente precisa para 
intervalos curtos de tempo. Como no modelo em tempo contínuo, a equação acima previne 
perda de valor total do portfólio, mesmo nos casos onde existam alavancagens.2 
 
 A restrição orçamentária em (8) não é linear. Segundo Campbell (1993, 1996), faz-
se a log-linearização ao redor da média incondicional do logarítmo da razão consumo-
riqueza de forma a obter: 
 

( ) kwc
1

1rw tt1t,p1t +−��
�

�
��
�

� −+≈∆ ++ ρρρρ
    (12) 

                                                
2 Detalhes da derivação desse resultado encontram-se no Apêndice A do artigo que embasou este trabalho.  
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onde � é o operador diferença, [ ]( )tt wcEexp1 −−≡ρρρρ  e ( ) ( ) ( )ρρρρ
ρρρρ

ρρρρρρρρ −−+≡ 1log
1

logk . 

 Quando o consumo é escolhido de forma ótima pelo investidor, � depende do nível 
ótimo de ct relativo a wt e, desse modo, é endógeno. Essa forma para a restrição 
orçamentária é exata se a elasticidade de substituição intertemporal ψ = 1 e, nesse caso, ct - 
wt é constante e � = δ. 
 
 A seguir aplica-se uma expansão de Taylor de segunda ordem na equação de Euler 
(9) ao redor das médias condicionais de ∆ct+1, rp,t+1 e ri,t+1 para obter: 
 
 

( ) ( ) �
�

�
�
�

� +−−∆−++−−∆−= ++++++ 1t,i1t,p1tt1t,it1t,pt1tt rr1cVar
2
1

rErE1cElog0 θθθθ
ψψψψ
θθθθθθθθ

ψψψψ
θθθθδδδδθθθθ   (13) 

 
 Essa equação de Euler loglinearizada torna-se exata se o consumo e os retornos dos 
ativos possuem distribuição conjunta lognormal. Isso ocorre quando a elasticidade de 
substituição intertemporal ψ = 1. Assim temos: 
 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )t,1,1t,1,it,p,1t,p,it,wc,1t,wc,i1t,11t,it1t,11t,it rrVar
2
1

rrE σσσσσσσσσσσσσσσσγγγγσσσσσσσσ
ψψψψ
θθθθ −−−+−=−+− −−++++

  (14) 

 
Onde, 
 

( )1t1t1t,itt,wc,i wc,rCov +++− −=σσσσ  
( )1t1t1t,1tt,wc,1 wc,rCov +++− −=σσσσ  

( )1t,p1t,itt,p,i r,rCov ++=σσσσ  
( )1t,p1t,1tt,p,1 r,rCov ++=σσσσ  
( )1t,11t,itt,1,i r,rCov ++=σσσσ  

( )1t,1tt,1,1 rVar +=σσσσ  
 
 A parte à esquerda da igualdade da equação 14 é o prêmio de risco do ativo i sobre 
o ativo 1, ajustada pela desigualdade de Jensen ao adicionar-se um meio da variância do 
excesso de retorno. A equação relaciona o prémio de risco do ativo i ao seu excesso de 
covariância com o crescimento do consumo, ao seu excesso de covariância com o retorno 
do portfólio, e à covariância do seu excesso de retorno com o retorno do ativo 1 (o último 
termo é eliminado da equação quando o ativo 1 não apresenta risco). Como o crescimento 
do consumo e o retorno do portfólio são endógenos, essa equação é uma condição de 
primeira ordem que descreve a solução ótima e não uma solução por ela própria. 
 
 
4.2 Solucionando o modelo aproximado 
 
 Para solucionar o modelo, Campbell e Viceira supõem que a regra ótima para o 
consumo e portfólio se apresentam da seguinte forma: 
 
 

t10t zAA +=αααα       (15) 
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t2tt
'
10tt zBzzBbwc '++=−      (16) 

 
 Isto é, a regra ótima para o portfólio é linear no vetor de estado do VAR, entretanto 
a regra ótima para o consumo é quadrática. A0, A1, b0, B1 e B2 são matrizes de coeficientes 
constantes a serem determinados, com dimensões (n-1) x 1, (n-1) x m, 1x1, m x 1 e m x m, 
respectivamente. Essa é a generalização da solução obtida por Campbell e Viceira (1999) 
para o caso multivariado. Vale ressaltar que apenas m + (m2 – m)/2 elementos de B2 são 
determinados. Os elementos da diagonal de B2 são únicos, entretanto a razão consumo-
riqueza é determinada pela soma dos elementos que estão fora da diagonal principal b2,ij + 
b2,ji pois zi,t zj,t = zj,t zi,t. Logo, pode-se impor normalizações arbitrárias em B2 desde que a 
soma b2,ij + b2,ji fique irrestrita. Por exemplo, B2 poderia ser uma matriz simétrica 
(triangular superior ou triangular inferior). 
 
 De forma a verificar a validade das equações (15) e (16) e obter a solução dos 
parâmetros, os momentos condicionais que aparecem em (14) são escritos como funções 
dos parâmetros do VAR e dos parâmetros desconhecidos de (15) e (16), resolvendo essa 
equação resultante para os parâmetros que satisfazem (14). Lembrando-se que o vetor de 
excessos de retornos é escrito com xt, a esperança condicional da parte esquerda da 
igualdade (14) é: 

 

( ) ( ) 2
xt1xox1tt1tt 2

1
zHHxVar

2
1

xE σσσσ+Φ+Φ=+ ++    (17) 

 
onde Hx é uma matriz de seleção que captura o vetor de excessos de retornos do vetor de 
estado zt. 
 
 O Apêndice A do artigo original mostra que as três covariâncias condicionais do 
lado direito da equação (14) podem ser escritas como funções lineares das variáveis de 
estado. Em notação matricial: 
 
 

[ ] t1on,,2it,wc,1t,wc,it,wc,1t,wc zΛ+Λ=−≡−
=−−−− �

σσσσσσσσιιιισσσσσσσσ   (18) 

 
 

[ ] x1txxn,,2it,p,1t,p,it,p,1t,p σσσσαααασσσσσσσσιιιισσσσσσσσ +Σ=−≡−
= �

   (19) 

 
 

[ ] x1n,,2it,1,1t,1,it,1,1t,1 σσσσσσσσσσσσιιιισσσσσσσσ =−≡−
= �

    (20) 
 
 
 
onde � é um vetor de números 1. 
 
 
4.3 Escolha do portfólio ótimo 
 
 Resolvendo a equação de Euler (14) para a regra do portfólio: 
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( ) ( ) ( ) ( )�
�

�
�
�

� −−Σ+��
�

��

� −++Σ= −−
−

++
− ιιιισσσσσσσσ

γγγγ
θθθθ

γγγγ
σσσσγγγγ

γγγγ
αααα t,wc,1t,wc

1
xxx11tt1tt

1
xxt

1
1xVar

2
1

xE
1  (21) 

 
 

onde ( ) ( )1tt1tt xVar
2
1

xE ++ +  e ισ−σ −− t,wc,1t,wc  são funções lineares de zt em (17) e (18), 

respectivamente. Essa equação expressa a escolha ótima do portfólio como sendo a soma 
de dois componentes. 
 
 O primeiro termo da direita em (21) é o componente míope. Quando o ativo 1 não 
apresenta risco (�1x = 0), a alocação míope resume-se ao vetor da razão de SHARPE dos 
ativos arriscados, ajustado pelo inverso da matriz de variância-covariância dos retornos dos 
ativos arriscados e o inverso do coeficiente de aversão ao risco relativo. Investidores com � 
� 1 ajustam a alocação por um termo (1- �) �1x quando o ativo 1 é arriscado. Em virtude 
dessa natureza míope, esse componente não depende de ψ (elasticidade de substituição 
intertemporal). 
 
 O segundo termo da direita em (21) representa a demanda por proteção. Nesse 
modelo, o conjunto de oportunidades de investimento varia com o tempo pois os retornos 
esperados dos ativos são dependentes das variáveis de estado. Merton (1969, 1971) mostra 
que um investidor racional, que é mais avesso ao risco do que um investidor logarítmico, 
irá se proteger contra mudanças adversas nas oportunidades de investimento. Para um 
investidor logarítmico, a regra ótima do portfólio é puramente míope e, portanto, a 
demanda por proteção é nula. Isso pode facilmente ser visto na equação (21) quando � = 1, 
� = 0 e o componente por proteção desaparece. Ainda, quando oportunidades de 
investimento são constantes ao longo do tempo, a demanda por proteção é nula para 
qualquer nível de aversão ao risco. Esse caso ocorre quando se tem apenas o termo 
constante na especificação do VAR. Torna-se fácil verificar que as matrizes de coeficientes 
	0 e 	1 no componente por proteção são matrizes nulas nesse caso.  
 
 Substituindo (17) e (18) em (21) e rearranjando os termos, tem-se:   
 
 
 

t10t zAA +=αααα      (22) 
 
onde, 
 

( ) ��
�

�
��
�

�

ψ−
Λ−Σ��

�

�
��
�

�

γ
−+�

�

�
�
�

� σγ−+σ+ΦΣ
γ

= −−

1
1

11
2
1

H
1

A 01
xxx1

2
xox

1
xx0

   (23) 

 
 

��
�

�
��
�

�

ψ−
Λ−Σ��

�

�
��
�

�

γ
−+ΦΣ

γ
= −−

1
1

1H
1

A 11
xx1x

1
xx1

    (24) 

 
 A equação (22) confirma a suposição inicial feita por Campbell e Viceira para a 
formação da regra ótima do portfólio e expressa as matrizes de coeficientes A0 e A1 como 
funções dos parâmetros que descrevem preferências e da dinâmica das variáveis de estado. 
A0 e A1 também dependem dos parâmetros da razão consumo-riqueza,  B1 e B2, através 
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dos coeficientes das matrizes 	0 e 	1. É importante ressaltar que os termos em 
��
�

�
��
�

�

γ
− 1

1  nas 

equações (23) e (24) refletem o efeito da proteção intertemporal na escolha ótima do 
portfólio. Logo a demanda por proteção intertemporal afeta a alocação média do portfólio 
– através de A0 e A1 – e a sensibilidade da alocação ótima a mudanças nas variáveis de 
estado – através de A1 . 
 
 O Apêndice A do artigo original mostra que, dado o parâmetro �, as matrizes dos 

coeficientes ��
�

�
��
�

�

ψ−
Λ−

1
0 e ��

�

�
��
�

�

ψ−
Λ−

1
1  são independentes da elasticidade de substituição 

intertemporal ψ. Isso implica que a regra ótima do portfólio é independente de ψ dado �. ψ 
apenas afeta a escolha do portfólio na medida em que ele participa na determinação do �. 
 
 
 
 
 
5 UMA APLICAÇÃO EMPÍRICA: Ações, Títulos de Longo e Títulos de Curto Prazo 
 

 
A seção 3 apresentou a estrutura teórica geral para a alocação estratégica de ativos. 

Nessa seção, tal estrutura é utilizada para investigar como investidores, que se diferem em 
suas preferências por consumo e aversão ao risco, alocam seus portfólios entre os ativos 
oferecidos. Oportunidades de investimento são descritas por um sistema VAR que inclui 
um ativo de curto prazo (em termos reais), um índice representativo do mercado acionário, 
um ativo de longo prazo e variáveis de estado que ajudam a prever retornos. 
 
 A alocação ótima para o portfólio é computada para diferentes níveis de �, 
assumindo-se que � = 1 e � = 0.92 em termos anuais. Isso implica que o parâmetro � = �.3  
 
  
 
5.1 Descrição dos dados 
 
 
 Foram realizados exercícios com combinações dos seguintes ativos e variáveis de 
estado: 
 
 

 
                                                
3 O procedimento numérico utilizado para o cálculo da alocação ótima dos ativos é descrito em detalhes no 
Apêndice B do artigo original. 
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 Os representantes dos ativos de curto prazo foram: 
 

• CDI 
• Swap Pré X DI 30 dias 

 
Os representantes dos ativos de longo prazo foram: 
 

• Swap Pré X DI 360 dias 
• Swap Pré X DI 720 dias 
• Notas do Tesouro Nacional série C com vencimento em 2031 (NTN-

C 31) 
 
 Obteve-se, através da combinação das variáveis acima, oitenta combinações. Para 
cada uma dessas combinações foram estimados os parâmetros do sistema VAR. De posse 
desses parâmetros e de suas estatísticas t, foram escolhidas as combinações que 
apresentaram o maior número de parâmetros estimados estatisticamente significativos da 
matriz dos coeficientes do VAR. Esse processo resultou em quatro combinações: 
 
  
 

                      
    COMBINAÇÃO 1  COMBINAÇÃO 2  COMBINAÇÃO 3  COMBINAÇÃO 4   
  Título de Curto Prazo (TCP)  CDI  CDI  CDI  SWAP 30   
  Ação  IBrX  Ibovespa  Ibovespa  Ibovespa   
  Título de Longo Prazo (TLP)  Swap Pré X DI  720 dias  Swap Pré X DI  360 dias  NTN-C 2031  NTN-C 2031   
  Variável de Estado 1  IPCA ac. 12 meses  IPCA ac. 12 meses  IPCA ac. 12 meses  IPCA ac. 12 meses   
  Variável de Estado 2  Índice P/L do Ibovespa  Índice P/L do Ibovespa  Índice P/L do Ibovespa  Índice P/L do Ibovespa   
  Variável de Estado 3  TIR do Swap Pré X DI  30 dias  TIR do Swap Pré X DI  30 dias  TIR da NTN-C 2031  TIR da NTN-C 2031   
                      

 
  

Vale ressaltar que os ativos de longo prazo, 360 dias e 720 dias, são curvas “vivas” 
(cada um deles apresenta a mesma duration com o passar dos meses). Entretanto, apesar do 
outro ativo de longo prazo, NTN-C 2031, apresentar, com o decorrer dos meses, uma 
diminuição de sua duration, ainda assim é valido o exercício com esse ativo, pois, dada a 
longevidade desse título, o diferencial de taxa de juros é pequeno (um título de 27 anos e 
um de 30 anos apresentam um diferencial de taxa de juros praticamente nulo). 
 
 Foram duas bases de dados com tamanhos diferentes. A primeira corresponde às 
combinações um e dois, com frequência mensal, início em julho de 1998 e fim em junho 
de 2004 (72 meses). A segunda base de dados corresponde às combinações três e quatro, 
com frequência mensal, início em janeiro de 2001 e fim em junho de 2004 (42 meses). As 
combinações três e quatro foram restritas a apenas 42 meses em decorrência do ativo NTN-
C 2031 não existir antes dessa data. 
 
 Os retornos foram calculados tomando-se como base os preços dos ativos no último 
dia útil de cada mês.  
 
 O ativo de curto prazo foi deflacionado pelo Índice Geral de Preços (IGP-M) da 
Fundação Getúlio Vargas.  
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5.2 Estatísticas Amostrais 
 
 A Tabela 1 apresenta o primeiro e o  segundo momentos da série histórica das 
variáveis para as combinações 1, 2, 3 e 4. As estatísticas amostrais estão em termos 
percentuais e mensais. As médias dos excessos dos logaritmos dos retornos são ajustadas 
pela metade da variância para contemplar a desigualdade de Jensen. 
  
 Em todas as combinações,  o TLP apresenta o maior excesso de retorno e a menor 
volatilidade; consequentemente o maior índice Sharpe.  
  

Combinação 1 2 3 4
(1) TCP (retorno real) média 0,540 0,540 0,346 0,385
(2) std 1,139 1,139 1,144 1,149
(3) Ação (excesso de ret.) média 0,546 0,179 -0,286 -0,489
(4) std 10,343 11,560 9,133 9,171
(5) SR 0,053 0,015 -0,031 -0,053
(6) TLP (excesso de ret.) média 0,879 0,473 0,802 0,853
(7) std 6,413 2,951 3,172 3,171
(8) SR 0,137 0,160 0,253 0,269
(9) Est01 média 7,344 7,344 8,980 9,055
(10) std 3,590 3,590 3,448 3,455
(11) Est02 média 0,666 0,666 0,704 0,706
(12) std 0,205 0,205 0,217 0,219
(13) Est03 média 19,344 19,344 9,661 9,707
(14) std 5,609 5,609 0,820 0,772

Tabela 1 - Estatísticas Amostrais

 
  

Vale notar que nas combinações 1 e 2 tanto o IBrX quanto o Ibovespa apresentam 
um excesso de retorno positivo em relação ao CDI. Nas combinações 3 e 4 o Ibovespa 
apresenta um excesso de retorno negativo em relação ao CDI como também em  relação ao 
Swap Pré X DI 30 dias (lembre-se que as combinações 1 e 2 apresentam séries históricas 
que se estendem de julho de 1998 a junho de 2004 e as combinações 3 e 4 apresentam 
séries históricas que se estendem de janeiro de 2001 a junho de 2004). Os ativos que 
representam a ação (Ibovespa e IbrX) apresentam a maior volatilidade, como era de se 
esperar, em todas as combinações. 

 
A Tabela 2a (série histórica longa) e a Tabela 2b (série histórica curta) apresentam 

os retornos médios nominais para as variáveis CDI, Swap Pré X DI 30 dias, Swap Pré X 
DI 360 dias, Swap Pré X DI 720 dias, NTN-C 2031, IBrX, Ibovespa, IGP-M e IPCA. Esses 
retornos não estão na forma logarítmica e, portanto, não foram corrigidos pela metade da 
variância para contemplar a desigualdade de Jensen. Eles também não são apresentados na 
forma de excesso de retorno. 

 

 
Percebe-se que, da mesma forma como aconteceu com os retornos apresentados na 

Tabela 1, tanto o IbrX quanto o Ibovespa apresentam retornos acima do CDI para as 
combinações 1 e 2. Na combinação 3 e 4 o mesmo acontece com os retornos apresentados 
na Tabela 1, o Ibovespa apresenta um retorno nominal abaixo do CDI e abaixo do Swap 
Pré X DI 30 dias.  

 

Tabela 2a - Retornos Nominais
CDI SWAP 30 SWAP 360 SWAP 720 IBrX Ibov IGP-M IPCA

média 1,59% 1,62% 2,07% 2,49% 2,12% 1,74% 1,05% 0,63%
DP 0,42% 0,45% 3,13% 6,59% 9,94% 11,16% 1,09% 0,57%

Tabela 2b - Retornos Nominais
CDI SWAP 30 SWAP 360 SWAP 720 IBrX Ibov IGP-M IPCA NTN-C 31

média 1,48% 1,51% 1,84% 1,95% 1,69% 1,18% 1,14% 0,75% 2,29%
DP 0,26% 0,26% 1,86% 4,73% 7,57% 9,15% 1,16% 0,59% 3,25%
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Utilizando a maior base de dados, constata-se que, apesar de apresentar um retorno 
médio acima do CDI, o Ibovespa mostra-se como um pior investimento, ex-post. Isso fica 
claro ao se fazer a análise do Gráfico 1. Este gráfico apresenta o resultado de um 
investimento de R$100,00, em junho de 1998, em cada um dos três ativos: CDI, Ibovespa e 
IbrX. 

Gráfico 1 
Investindo R$100 em Julho/1998
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Em junho de 2004 a estratégia CDI resulta em R$310,79,  a estratégia Ibovespa 

resulta em R$218,52 e a estratégia IbrX resulta em R$313,20.  
 
Os Gráficos 2, 3 e 4 apresentam a evolução dos investimentos, partindo de 

R$100,00, nos demais ativos em questão: 
 
Gráfico 2: investindo R$100,00 em janeiro de 2001 nos ativos CDI, Swap Pré X DI 

30 dias e Ibovespa e realizando esses investimentos em junho de 2004. 
 

Gráfico 2 
Investindo R$100 em Julho/1998
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Em junho de 2004 a estratégia CDI resulta em R$185,20,  a estratégia , Swap Pré X 

DI 30 dias resulta em R$187,25 e a estratégia Ibovespa resulta em R$137,84.  
 

Gráfico 3: investindo R$100,00 em junho de 1998 nos ativos CDI, Swap Pré X DI 
30 dias, Swap Pré X DI 360 dias e Swap Pré X DI 720 dias e realizando esses 
investimentos em junho de 2004.  
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Gráfico 3 
Investindo R$100 em Julho/1998
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Em junho de 2004 a estratégia CDI resulta em R$310,79, a estratégia , Swap Pré X 

DI 30 dias resulta em R$316,87, a estratégia Swap Pré X DI 360 dias resulta em R$423,49 
e a estratégia Swap Pré X DI 720 dias resulta em R$504,66. 

 
Gráfico 4: investindo R$100,00 em janeiro de 2001 nos ativos CDI, Swap Pré X DI 

30 dias, Swap Pré X DI 360 dias, Swap Pré X DI 720 dias e NTN-C 31 e realizando esses 
investimentos em junho de 2004.  

 
 

Gráfico 4 
Investindo R$100 em Julho/1998
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Em junho de 2004 a estratégia CDI resulta em R$185,20, a estratégia , Swap Pré X 

DI 30 dias resulta em R$187,25, a estratégia Swap Pré X DI 360 dias resulta em R$213,76, 
a estratégia Swap Pré X DI 720 dias resulta em R$215,46 e a estratégia NTN-C 31 resulta 
em R$254,00. 

 
 

5.3 Estimação do VAR 
 
 Os resultados para as combinações 3 e 4 estão apresentados no Anexo deste 
trabalho. 

 
As Tabelas 3 e 4 apresentam os parâmetros estimados do VAR e as correlações dos 

resíduos, respectivamente. A Tabela 3.1 apresenta os parâmetros estimados do VAR  para 
a combinação 1 e a Tabela 3.2 para a combinação 2; o mesmo para as Tabelas 4.1 e 4.2. 
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 Para as Tabelas 3 são apresentados os coeficientes estimados do VAR, como 
também a estatística t (em parêntes) e a estatística R2. As Tabelas 4 apresentam em sua 
diagonal principal os desvios padrão dos resíduos e acima da diagonal principal 
encontram-se as correlações entre os resíduos. 
 
 
5.3.1 Estimação do VAR: Combinação 1 
 
 A primeira linha da Tabela 3.1 apresenta a equação do CDI real onde as variáveis 
que o explicam são: sua própria defasagem de um período, a defasagem de um período do 
IbrX, do Swap Pré X DI 720 dias, e as defasagens de um período das variáveis de estado, 
IPCA acumulado em 12 meses, PL do Ibovespa e a taxa interna de retorno do Swap Pré X 
DI de 30 dias.  
  

Tabela 3.1 - Parâmetros estimados do VAR 
Variável Dependente TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t R2

(real) (excesso) (excesso)
(t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat)

TCP_t+1 (real) 0,770 -0,031 0,059 0,051 -0,587 0,035
(12,369) -(4,087) (4,752) (2,179) -(1,421) (2,356)

Ação_t+1 (excesso) -1,321 -0,073 -0,360 0,623 -1,306 0,577
-(1,197) -(0,546) -(1,636) (1,498) -(0,178) (2,216)

TLP_t+1 (excesso) -1,199 0,070 -0,217 0,669 -11,799 0,631
-(2,023) (0,979) -(1,833) (2,994) -(2,996) (4,511)

Est01_t+1 -0,385 0,005 -0,008 0,946 0,439 0,025
-(5,430) (0,557) -(0,575) (35,349) (0,931) (1,510)

Est02_t+1 0,004 -0,001 -0,002 0,011 0,612 0,003
(0,263) -(0,516) -(0,526) (1,880) (5,830) (0,886)

Est03_t+1 0,117 0,103 -0,374 -0,131 4,165 0,842
(0,420) (3,061) -(6,721) -(1,252) (2,251) (12,807)

Tabela 4.1 - Correlações dos Resíduos
TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t

TCP_t 0,547 -0,052 0,187 -0,333 0,049 0,166
Ação_t - 9,696 0,394 -0,011 -0,332 0,022
TLP_t - - 5,208 -0,063 0,095 0,172

Est01_t - - - 0,623 0,044 0,154
Est02_t - - - - 0,139 0,128
Est03_t - - - - - 2,447

0,126

0,768

0,812

0,549

0,970

0,333

 
 
O TCP, o TLP e as variáveis de estado 1 e 3 apresentam coeficientes positivos e 

estatísticas t maior do que 2. A ação apresenta coeficiente negativo e estatística t maior do 
que 2 (em módulo). A variável de estado 2 não é estatisticamente significativa (módulo da 
estatística t menor do que 2) na previsão dos retornos do TCP. 
 
 A segunda linha da Tabela 3.1 apresenta a equação do logarítmo do excesso de 
retorno sobre o CDI do ativo IbrX. Conclusão apresentada por Campbell e Viceira, no 
artigo que originou este trabalho, é também percebida nos resultados acima: excessos de 
retornos para a ação são difíceis de serem previstos A equação 2 tem o menor R2 e apenas 
uma variável estatisticamente significativa, a taxa interna de retorno do Swap Pré X DI de 
30 dias.  
 

A terceira linha da Tabela 3.1 apresenta a equação do logarítmo do excesso de 
retorno sobre o CDI do ativo Swap Pré X DI 720 dias. O TLP e a variável de estado 2 
apresentam coeficientes positivos e estatísticas t maior do que 2. As variáveis de estado 1 e 
3 apresentam coeficientes negativos e estatísticas t maior do que 2 (em módulo). A ação e 
o TLP defasado de um período não são estatisticamente significativos na previsão dos 
retornos do TLP. 
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Dentre os três ativos, CDI, IbrX e Swap Pré X DI 720 dias, aquele que apresentou o 
maior R2 foi o CDI, seguido pelo TLP. Nessa mesma ordem foram as quantidades de 
variáveis que ajudam a prever o retorno desses ativos: o TCP apresentou cinco variáveis 
estatisticamente significativas, o TLP, quatro e a ação, uma.  

 
As últimas três linhas apresentam os resultados dos parâmetros estimados para as 

variáveis de estado. Cada uma das três equações é bem descrita por um processo AR(1). 
Os coeficientes são positivos e próximos a um, apresentando, portanto, uma persistência 
dinâmica. A variável de estado 2, PL do Ibovespa, apresenta o menor coeficiente, 0,612; 
demonstrando, portanto, uma menor persistência, o que era de se esperar por ser uma 
variável que reflete a difícil previsibilidade do mercado de ações. 

 
A Tabela 4.1 apresenta a estrutura de covariância das inovações do sistema VAR. 

Choques no logarítmo do excesso de retorno do IbrX sobre o CDI são negativamente 
correlacionados com choques no logarítmo do PL do Ibovespa. Choques  no logarítmo do 
excesso de retorno do Swap Pré X DI 720 dias sobre o CDI são positivamente 
correlacionados com choques no logarítmo da taxa interna de retorno do Swap Pré X DI 30 
dias. As outras variáveis de estado apresentam baixa correlação com o IbrX e com o Swap 
Pré X DI 720 dias.  
 
 
5.3.2 Estimação do VAR: Combinação 2 
 
 Apenas relembrando, a combinação 2 difere da combinação 1 somente no ativo 
representativo do mercado de ações, agora Ibovespa no lugar do IbrX e do ativo 
representativo do título de longo prazo, agora Swap Pré X DI 360 dias no lugar do Swap 
Pré X DI 720 dias. As demais variáveis permanecem as mesmas e o tamanho da amostra é 
o mesmo, setenta e dois meses. 
 

A primeira linha da Tabela 3.2 apresenta a equação do CDI real onde as variáveis 
que o explicam são: sua própria defasagem de um período, a defasagem de um período do 
Ibovespa, do Swap Pré X DI 360 dias, e as defasagens de um período das variáveis de 
estado, IPCA acumulado em 12 meses, PL do Ibovespa e a taxa interna de retorno do Swap 
Pré X DI de 30 dias.  

Tabela 3.2 - Parâmetros estimados do VAR 
Variável Dependente TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t R2

(real) (excesso) (excesso)
(t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat)

TCP_t+1 (real) 0,785 -0,021 0,109 0,054 -0,468 0,036
(11,796) -(2,863) (3,845) (2,139) -(1,061) (2,261)

Ação_t+1 (excesso) -1,566 -0,085 -0,894 0,785 -2,231 0,708
-(1,282) -(0,644) -(1,720) (1,706) -(0,275) (2,451)

TLP_t+1 (excesso) -0,627 0,029 -0,206 0,264 -5,651 0,277
-(2,279) (0,987) -(1,756) (2,546) -(3,096) (4,254)

Est01_t+1 -0,388 0,002 -0,013 0,947 0,410 0,026
-(5,444) (0,255) -(0,414) (35,319) (0,869) (1,520)

Est02_t+1 0,004 0,000 -0,007 0,011 0,609 0,004
(0,224) -(0,192) -(1,022) (1,902) (5,830) (0,972)

Est03_t+1 0,025 0,105 -0,850 -0,166 3,815 0,832
(0,093) (3,691) -(7,592) -(1,673) (2,187) (13,380)

Tabela 4.2 - Correlações dos Resíduos
TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t

TCP_t 0,584 -0,040 0,112 -0,337 0,085 0,131
Ação_t - 10,716 0,371 -0,006 -0,303 0,054
TLP_t - - 2,415 -0,065 0,053 0,164

Est01_t - - - 0,625 0,039 0,180
Est02_t - - - - 0,138 0,076
Est03_t - - - - - 2,308

0,552

0,833

0,736

0,145

0,323

0,970
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Examinando os resultados, não só dos parâmetros estimados do VAR, como 
também as correlações dos resíduos das combinações 1 e 2, percebe-se que os mesmos 
fatos ocorrem em ambas as combinações. 

 
5.4 Alocação Estratégica em Títulos de Curto Prazo (TCP), Títulos de Longo Prazo 
(TLP) e Ações. 

 
Foi apresentado na seção 3.3 que a regra de alocação ótima é linear no vetor das 

variáveis de estado. Portanto, a alocação ótima em ações, TCP e TLP varia com o decorrer 
do tempo. Uma forma de caracterizar essa regra é examinando sua média e volatilidade. 
Com o intuito de analisar a ordem de grandeza dos efeitos da alocação ótima, foram 
calculadas as alocações médias para cada um desses ativos como também a demanda por 
proteção.  Com base nos parâmetros estimados do VAR e nas correlações dos resíduos, 
foram calculados os portifólios ótimos, para cada uma das quatro combinações, para ψ = 1, 
δ = 0,92 (frequência anual) e γ = 1, 2, 5 e 20. 

 
A terceira coluna da Tabela 5a apresenta a alocação para título de curto prazo 

(TCP), ação e título de longo prazo (TLP) para um investidor logarítmico (γ =1). Para esse 
investidor a regra ótima de alocação é míope. Pode-se observar, pela equação (21) avaliada 
em γ = 1, que essa alocação depende apenas do inverso da matriz de variância-covariância 
dos excessos de retornos não esperados e da média do excesso de retornos da ação e do 
TLP. Logo, a decisão de alocação é baseada no ativo que apresenta a maior relação retorno 
x risco, isto é, o ativo com o maior índice SHARPE (Tabela 1) 

 
 

 
 
 
Para a combinação 1, a alocação míope quando γ = 1 apresenta uma posição de 

compra em ação de 11%, uma posição de compra no TLP de 290% e uma posição de 
venda no TCP de –201%. A maior posição, TLP, está no ativo que apresenta o maior 
índice de SHARPE, 0,137 (160% maior que o da ação, 0,053). Nota-se uma correlação 
positiva de 39% entre os excessos de retornos não esperados da ação e do TLP. Isso leva a 
alocação ótima a apresentar uma moderada posição de compra em ação. 

 
Para a combinação 2, a alocação míope quando γ =1 apresenta uma posição de 

venda em ação de –33%, uma posição de compra no TLP de 803% e uma posição de venda 
no TCP de –670%. A maior posição, TLP, está no ativo que apresenta o maior índice de 
SHARPE, 0,160 (937% maior que o da ação, 0,015). Apesar de haver uma correlação 
positiva de 37% entre os excessos de retornos não esperados da ação e do TLP, como 
ocorreu na combinação 1, a posição no ativo ação é de venda, entretanto moderada. Isso 
provavelmente está relacionado com a magnitude da diferença entres seus índices de 
SHARPE. 

 
Investidores com aversão ao risco maior do que um procuram ativos que aumentam 

em valor quando as oportunidades de investimento deterioram-se. Tais ativos comportam-
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se como seguros contra riscos de queda no retorno da riqueza, o que levaria a uma queda 
no padrão de consumo que a riqueza poderia proporcionar. Ativos com tais características 
são aqueles que tendem a apresentar um menor risco em horizontes longos de tempo.  

 
Esses investidores, com γ > 1, apresentam, portanto, uma demanda intertemporal 

por proteção. Essa demanda tende a ser maior nos ativos que mostram um maior grau de 
previsibilidade. Ela também tende a aumentar com o grau de persistência das variáveis de 
estado que se mostrem boas previsoras do retorno desse ativo, o que é captado pelo 
coeficiente próximo de um no sistema VAR.  

 
 

 
 
 
Uma análise detalhada da demanda por proteção para investidores com γ > 1 será 

feita para a combinação 1. Para esse grupo de ativos, há uma posição de compra (demanda 
total positiva) pelo ativo de longo prazo, Swap Pré X DI 720 dias. Não só a demanda 
míope é positiva, o que reflete uma análise de curto prazo onde a relevância da decisão 
encontra-se no índice SHARPE, como também a demanda por proteção é positiva. Perceba 
que este é o ativo com o maior número de variáveis de estado estatisticamente 
significativas e essas variáveis apresentam um alto grau de persistência.  

 
Relativamente aos outros dois ativos, CDI e IbrX, o TLP apresenta a maior 

demanda por proteção para investidores com graus de aversão ao risco intermediários, γ = 
2 e γ = 5. Para esses investidores os ativos CDI e IbrX apresentam demanda por proteção 
negativa, isto é, estão com uma posição vendida. Para investidores mais conservadores, γ = 
20, a demanda por proteção em ações passa a ser positiva.  
 
 O comportamento das demandas míope e por proteção dos três ativos em questão, 
CDI, IbrX e Swap Pré X DI 720 dias é melhor entendido através da análise dos parâmetros 
estimados do sistema VAR: coeficientes das variáveis explicativas e correlações entre os 
choques (Tabelas 3.1 e 4.1). 
 

Analisando a Tabela 3.1,  percebe-se que o retorno esperado do ativo de longo 
prazo, Swap Pré X DI 720 dias, aumenta quando a taxa interna de retorno do Swap Pré X 
DI 30 dias (variável de estado 3) aumenta. Essa dinâmica é melhor entendida analisando-se 
os movimentos da estrutura a termo: quando há uma elevação nos juros nominais de curto 
prazo espera-se, em média, uma queda na taxa de juros de longo prazo. Abaixo segue o 
movimento percebido na estrutura a termo brasileira do dia 10 para o dia 17 de setembro 
de 2004 (no dia 16 de setembro de 2004, o Comitê de Política Monetária do Banco Central 
do Brasil elevou a taxa indicativa de juros de curto prazo – SELIC – de 16,00% para 
16,25% ao ano ) 
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A variável de estado dois, PL do Ibovespa, apresenta um coeficiente negativo. Uma 

elevação desse índice indica uma expectativa de retorno menor para o ativo de longo 
prazo. A variável de estado um, IPCA acumulado em 12 meses, mostra um coeficiente 
positivo: com uma inflação ascendente espera-se uma elevação de juros para conter esse 
movimento.  

 
Dentre as três variáveis de estado, a que apresenta maior correlação com o ativo de 

longo prazo é a taxa interna de retorno do Swap Pré X DI 30 dias. Logo, para um choque 
positivo nessa variável se espera um choque positivo no ativo de longo prazo. As outras 
duas variáveis de estado apresentam correlações praticamente nulas com o TLP.  

 
Note a correlação positiva entre choques no excesso de retorno do Swap Pré X DI 

720 dias e choques no excesso de retorno do IbrX. Logo investidores podem compensar 
um risco de curto prazo causado pela demanda por proteção positiva (posição de compra) 
no ativo de longo prazo por uma posição de venda no ativo Ibrx. Esse efeito negativo na 
demanda por proteção em ações é maior em níveis intermediários de aversão ao risco onde 
há uma demanda por proteção positiva também elevada pelos TLP.  

 
 À medida que a aversão ao risco aumenta, a demanda pelo ativo de menor risco, 
CDI, aumenta. Isto ocorre tanto para a demanda míope quanto para a demanda por 
proteção. Para investidores com o maior grau de aversão ao risco, γ = 20, esse ativo passa a 
ser o de maior demanda absoluta. 
 
5.5 Análise fora da amostra 
 
 
 Com o intuito de verificar as rentabilidades obtidas através das alocações propostas 
pelo modelo, foram feitos dois exercícios fora da amostra com os ativos da combinação 1: 
 

O primeiro exercício consiste na estimação dos percentuais alocados em cada um 
dos ativos utilizando amostra iniciada em junho de 1998 e finalizada em junho de 2003, 
doze meses a menos do que a amostra completa. De posse do portfólio proposto pelo 
modelo, foram calculadas as rentabilidades, para cada nível de aversão ao risco, doze 
meses à frente.  

 
O segundo exercício também inicia-se em junho de 1998, entretanto permite ao 

investidor o rebalanceamento de seu portfólio a cada quatro meses. Portanto são feitos dois 
rebalanceamentos, outubro de 2003 e fevereiro de 2004. 
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 Exercício 1: 
 
 O investidor míope, γ = 1, apresentou a maior rentabilidade. Com um portfólio 
apresentando uma posição de compra no CDI de 427% e de venda no IBrX, -87% e no 
Swap 720 dias, -241%, obteve-se um retorno médio de 22,85% (123% acima do CDI). 
 
 O investidor de maior aversão ao risco, γ = 20, apresentou uma rentabilidade 103% 
acima do CDI. Os investidores com aversões ao risco intermediárias apresentaram 
rentabilidade abaixo do CDI. 
 
Tabela 7 

 
 
Exercício 2: 
 
 As Tabelas 8.1, 8.2 e 8.3 apresentam, respectivamente, as rentabilidades e 
alocações nas datas onde houve rebalancemento do portfólio e para a última data, junho de 
2004: 
 
Tabela 8.1 – Junho 2003 a Outubro 2003 

 
 
Tabela 8.2 - Outubro 2003 a Fevereiro 2004 

 
 
Tabela 8.3 – Fevereiro 2004 a Junho 2004 
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As rentabilidades acumuladas à data final, após os rebalanceamentos, para cada 
grau de aversão ao risco foram: 

 
 

 
 
 

 
O investidor míope, γ = 1, apresentou a maior rentabilidade (161,6% do CDI). Os 

investidores com aversões ao risco, γ = 2 e γ = 20, apresentaram rentabilidades muito 
próximas (111,2% do CDI e 109,1% do CDI, respectivamente). O investidor com aversão 
ao risco, γ = 5, praticamente acompanhou o CDI (99,7% do CDI). 
 
 
 
6 CONCLUSÃO  
 

A teoria de portfólio de Merton, combinada com o modelo VAR, não só para séries 
americanas, mas também brasileiras, implicam que investidores conservadores de longo 
prazo deveriam alocar seu portfólio em direção a títulos de longo-prazo e a ações. 
 

Investidores com aversão ao risco maior do que um procuram ativos que aumentam 
em valor quando as oportunidades de investimento deterioram-se. Tais ativos comportam-
se como seguros contra riscos de queda no retorno da riqueza, o que levaria a uma queda 
no padrão de consumo que a riqueza poderia proporcionar. Ativos com tais características 
são aqueles que tendem a apresentar um menor risco em horizontes longos de tempo.  

 
Nas combinações 1 e 2, o ativo de longo prazo, 360 e 720 dias, respectivamente, foi 

o demandado para proteção intertemporal. Essa demanda é oriunda da alta correlação entre 
choques nas variáveis que ajudam a prever retornos e choques no ativo de longo prazo. Há 
uma alta correlação entre os choques nos ativos de longo prazo, 360 e 720 dias, e a 
variável de estado número 3, taxa interna de retorno do ativo de 30 dias. 

 
Investidores mais conservadores tendem a apresentar demanda por proteção no 

ativo de renda variável. Para γ = 20 tem-se uma demanda por proteção positiva de 5,34% 
pelo ativo IbrX. Esse ativo também apresentou a variável de estado 3 como boa estimadora 
de retornos e apresenta uma correlação entre os choques moderadamente positiva. 
 
 Dificuldades e limitações não estiveram ausentes neste trabalho. A longevidade da 
base de dados para as combinações 3 e 4, apenas 42 meses, pode ter sido determinante nos 
resultados  da estimação do VAR. Alocações da ordem de 5.124% surgiram nos resultados 
das demandas. Não obstante ser o ativo com maior demanda total, a NTN-C 2031, ativo 
esse indexado a índice de preço, e, portanto, esperado como o mais adequado para proteção 
da carteira em eventos onde há choques na taxa real de juros, mostrou uma demanda por 
proteção negativa em ambas as combinações (Anexo). 
 
 Vale ressaltar as limitações do modelo4: o investidor de longo prazo não apresenta 
riqueza oriunda do trabalho. Vendas a descoberto não foram restringidas. A solução é 

                                                
4 Limitações apresentadas na Conclusão do artigo original. 
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aproximada para investidores com elasticidade de substituição intertemporal diferentes de 
um. O sistema VAR é estimado sem correções para viés de pequenas amostras e não foram 
utilizadas considerações Bayesianas. Por fim, considera-se que o investidor conhece todos 
os parâmetros do modelo. 
 
 Alguns passos futuros ficam como propostas: à medida que a série histórica da 
NTN-C 2031 for longa o suficiente para dar robustez às estimações dos parâmetros do 
VAR, vale a pena um novo cálulo das demandas pelos ativos de forma a verificar se há 
uma tendência para a demanda por proteção em ativos indexados a preços. Este trabalho 
deverá ser novamente processado, para ativos brasileiros, quando novos modelos que 
vierem a ser desenvolvidos sanem as limitações supra citadas, principalmente no que diz 
respeito às restrições às vendas a descoberto, o que de fato acontece para as Entidades de 
Previdência Complementar no Brasil. 
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8 ANEXO A 
 
8.1 Estimação do VAR 
 
8.1.1 Combinação 3 
 

A combinação 3 difere da combinação 2 nos seguintes aspectos: o TLP agora é a 
NTN-C 31, enquanto que na combinação 2 era o Swap Pré X DI 360 dias; a variável de 
estado 3 agora é a taxa interna de retorno da NTN-C 31 (cupom IGP-M). As demais 
variáveis permanecem as mesmas, entretanto o tamanho amostral diminui, quarenta e dois 
meses. 

 
Tabela 3.3 - Parâmetros estimados do VAR 

Variável Dependente TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t R2
(real) (excesso) (excesso)

(t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat)
TCP_t+1 (real) 0,750 0,009 -0,018 0,127 -1,444 -0,117

(8,194) (0,735) -(0,496) (2,603) -(2,010) -(0,840)
Ação_t+1 (excesso) -0,675 -0,144 0,096 1,725 -10,772 -3,412

-(0,520) -(0,825) (0,191) (2,496) -(1,057) -(1,723)
TLP_t+1 (excesso) -0,498 0,030 -0,076 -0,149 2,044 0,142

-(1,233) (0,545) -(0,488) -(0,696) (0,645) (0,231)
Est01_t+1 -0,440 0,004 -0,024 0,925 1,231 0,509

-(4,517) (0,302) -(0,640) (17,844) (1,610) (3,427)
Est02_t+1 -0,045 0,001 -0,013 0,033 0,269 -0,033

-(2,298) (0,446) -(1,696) (3,230) (1,771) -(1,129)
Est03_t+1 -0,070 -0,002 -0,059 0,001 -0,102 0,982

-(2,817) -(0,475) -(6,168) (0,111) -(0,524) (25,995)

Tabela 4.3 - Correlações dos Resíduos
TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t

TCP_t 0,561 -0,273 -0,498 0,050 0,004 0,135
Ação_t - 7,952 0,256 0,074 -0,137 -0,128
TLP_t - - 2,472 -0,267 -0,045 -0,460

Est01_t - - - 0,596 -0,112 0,264
Est02_t - - - - 0,119 -0,065
Est03_t - - - - - 0,152

0,071

0,970

0,683

0,963

0,765

0,217

 
 
A primeira linha da Tabela 3.1 apresenta a equação do CDI real onde as variáveis 

que o explicam são: sua própria defasagem de um período, a defasagem de um período do 
Ibovespa, da NTN-C 31, e as defasagens de um período das variáveis de estado, IPCA 
acumulado em 12 meses, PL do Ibovespa e a taxa interna de retorno da NTN-C 31. 
  

O TCP e a variável de estado 1 apresentam coeficientes positivos e estatísticas t 
maior do que 2. O PL do ibovespa apresenta coeficiente negativo e estatística t maior do 
que 2 (em módulo). As demais variáveis não são estatisticamente significativas na previsão 
dos retornos do TCP. 
 
 A segunda linha da Tabela 3.1 apresenta a equação do logarítmo do excesso de 
retorno sobre o CDI do ativo Ibovespa. Apenas a defasagem de um período da variável de 
estado 1, IPCA acumulado de 12 meses, apresentou-se como um previsor estatisticamente 
significativo do Ibovespa, sendo seu coeficiente positivo. 
 

A terceira linha da Tabela 3.1 apresenta a equação do logarítmo do excesso de 
retorno sobre o CDI do ativo NTN-C 31. Nenhuma variável mostrou-se estatisticamente 
significativa como previsora do retorno desse ativo. Perceba ainda que a equação 3 tem o 
menor R2. 

 
Dentre os três ativos, CDI, Ibovespa e NTN-C 31, aquele que apresentou o maior 

R2 foi o CDI, seguido pelo Ibovespa. Nessa mesma ordem foram as quantidades de 
variáveis que ajudam a prever o retorno desses ativos: o CDI apresentou três variáveis 
estatisticamente significativas, o Ibovespa, uma e a NTN-C nenhuma. A previsibilidade de 
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títulos brasileiros muito longos e com baixa negociação em mercado, como é o cado dessa 
NTN-C, com seu vencimento no ano de 2031, é muito precária; o modelo aqui apresentado 
vem a ratificar esse fato. 

 
As últimas três linhas apresentam os resultados dos parâmetros estimados para as 

variáveis de estado. Diferentemente das combinações 1 e 2, onde as três equações que 
representam as variáveis de estados foram bem descritas por um processo AR(1), apenas as 
equações 1 e 3 apresentaram essa característica. Os coeficientes são positivos e próximos a 
um, apresentando, portanto, uma persistência dinâmica. Aqui, a variável de estado 2, PL do 
Ibovespa, além de não apresentar coeficiente estatisticamente significativo, apresenta o 
menor coeficiente, 0,269. 

 
A Tabela 4.3 apresenta a estrutura de covariância das inovações do sistema VAR. 

Choques no logarítmo do excesso de retorno do Ibovespa sobre o CDI são negativamente 
correlacionados com choques no logarítmo do PL do Ibovespa e com choques no logarímo 
do cupom do IGP-M. Choques no logarítmo do excesso de retorno da NTN-C 31 sobre o 
CDI apresentam-se negativamente correlacionados com choques no logarítmo do IPCA 
acumulado de 12 meses e, também, com o cupom do IGP-M. As outras variáveis de estado 
apresentam baixa correlação com o Ibovespa e com a NTN-C 31.  

 
 

8.1.2 Combinação 4 
 
 A combinação 3 difere da combinação 4 somente no ativo representativo do TCP, 
agora Swap Pré X DI 30 dias no lugar do CDI. As demais variáveis permanecem as 
mesmas e o tamanho da amostra é o mesmo, quarenta e dois meses. 
 

A primeira linha da Tabela 3.2 apresenta a equação do Swap Pré X DI 30 dias real 
onde as variáveis que o explicam são: sua própria defasagem de um período, a defasagem 
de um período do Ibovespa, da NTN-C 31, e as defasagens de um período das variáveis de 
estado, IPCA acumulado em 12 meses, PL do Ibovespa e a taxa interna de retorno da 
NTN-C 31. 
  

Tabela 3.4 - Parâmetros estimados do VAR 
Variável Dependente TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t R2

(real) (excesso) (excesso)
(t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat) (t-stat)

TCP_t+1 (real) 0,750 0,008 -0,019 0,129 -1,509 -0,127
(8,142) (0,652) -(0,537) (2,661) -(2,082) -(0,838)

Ação_t+1 (excesso) -0,638 -0,143 0,100 1,718 -9,577 -2,723
-(0,485) -(0,814) (0,198) (2,477) -(0,926) -(1,255)

TLP_t+1 (excesso) -0,519 0,030 -0,076 -0,148 1,514 -0,208
-(1,287) (0,562) -(0,486) -(0,697) (0,477) -(0,313)

Est01_t+1 -0,426 0,004 -0,025 0,921 1,526 0,689
-(4,812) (0,364) -(0,723) (19,746) (2,193) (4,716)

Est02_t+1 -0,045 0,001 -0,013 0,033 0,271 -0,032
-(2,269) (0,449) -(1,682) (3,183) (1,740) -(0,968)

Est03_t+1 -0,070 -0,002 -0,059 0,001 -0,106 0,980
-(2,758) -(0,467) -(6,082) (0,109) -(0,529) (23,425)

Tabela 4.4 - Correlações dos Resíduos
TCP_t Ação_t TLP_t Est01_t Est02_t Est03_t

TCP_t 0,558 -0,262 -0,530 0,078 0,007 0,138
Ação_t - 7,970 0,294 0,008 -0,142 -0,126
TLP_t - - 2,444 -0,186 -0,041 -0,477

Est01_t - - - 0,536 -0,138 0,311
Est02_t - - - - 0,120 -0,064
Est03_t - - - - - 0,154

0,770

0,218

0,085

0,976

0,683

0,957

 
 
Examinando os resultados, não só dos parâmetros estimados do VAR, como 

também as correlações dos resíduos das combinações 3 e 4, percebe-se que os mesmos 
fatos ocorrem em ambas as combinações. Há apenas uma variável a mais que explica a 



 31

variável de estado 1, IPCA acumulado de 12 meses: além das variáveis defasadas de um 
período que já explicavam a variável de estado 1, agora a variável de estado 2, PL do 
Ibovespa, apresenta coeficiente positivo e estatisticamente significativo.  
 
 
8.2 Alocação Estratégica em Títulos de Curto Prazo (TCP), Títulos de Longo Prazo 
(TLP) e Ações. 
 

 
 
Para a combinação 3, a alocação míope quando γ =1 apresenta uma posição de 

venda em ação de –375%, uma posição de compra no TLP de 2582% e uma posição de 
venda no TCP de –2107%. A maior posição, TLP, está no ativo que apresenta o maior 
índice de SHARPE, 0,253 (1008% maior que o da ação, -0,031, note que o SHARPE é 
negativo). Apesar de haver uma correlação positiva de 26% entre os excessos de retornos 
não esperados da ação e do TLP, como ocorreu na combinação 1, a posição no ativo ação é 
de venda. Isso provavelmente está relacionado com a magnitude da diferença entres seus 
índices de SHARPE. 

 
Para a combinação 4, a alocação míope quando γ =1 apresenta uma posição de 

venda em ação de –1.126%, uma posição de compra no TLP de 5.125% e uma posição de 
venda no TCP de –3.899%. A maior posição, TLP, está no ativo que apresenta o maior 
índice de SHARPE, 0,269 (705% maior que o da ação, -0,053, note que o SHARPE é 
negativo). Apesar de haver uma correlação positiva de 23% entre os excessos de retornos 
não esperados da ação e do TLP, como ocorreu na combinação 1, a posição no ativo ação é 
de venda. Isso provavelmente está relacionado com a magnitude da diferença entres seus 
índices de SHARPE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

9 ANEXO B 
 
9.1 Gráficos dos Retornos 
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9.2 Teste de Correlação Serial dos Resíduos 
 
 Com o objetivo de verificar a existência de autocorrelação serial dos resíduos, foi 
feito o teste  Ljung-Box para cada umas dos ativos e variáveis de estado da Combinação 
1.  
 
 Os ativos de curto prazo e de renda variável, CDI e IBrX respectivamente, e as 
variáveis de estado Índice P/L do Ibovespa e TIR do Swap Pré X DI 30 dias não 
apresentaram autocorrelação serial. 
 
 O ativo de longo prazo, Swap Pré X DI 720 dias, apresentou evidência de 
autocorrelação serial no coeficiente de 3a ordem. A estatística de teste, 0,241, se encontra 
na região crítica, pois o intervalo a 95% de confiança é definido entre [-0,233 , 0,233].  
 

A variável de estado, IPCA acumulado 12 meses, apresentou evidência de 
autocorrelação serial nos coeficientes de 1a e 2a ordens e autocorrelação parcial de 1a 
ordem, o que sugere um processo autorregressivo de 1a ordem. 
 
 
Ativo de prazo: CDI 
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Ativo de renda variável: IbrX 
 

 
 
 
Ativo de longo prazo: Swap Pré X DI 720 dias 
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Variável de estado 1: IPCA acumulado 12 meses 
 

 
 
 
Variável de estado 2: Índice P/L do Ibovespa  
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Variável de estado 3: TIR do Swap Pré X DI 30 
 

 
 


