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RESUMO 

Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por 

ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da 

teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, 1971, 1973) e Samuelson 

(1969), e o modelo multivariado proposto por Campbell, Chan e Viceira (2003), 

encontramos a solução ótima de carteira para investidores de longo prazo com 

função utilidade Epstein-Zin-Weil sobre uma corrente de consumo sem data 

terminal, e que alocam entre ações e títulos de curto e longo prazo, cujos retornos 

são representados por um vetor autorregressivo de primeira ordem. 

Encontramos evidência de demanda positiva por proteção intertemporal por ações e 

títulos de longo prazo para o investidor americano, porém a demanda por títulos é 

muito superior à por ações, resultado que difere de Campbell, Chan e Viceira (2003). 

A escolha do período utilizado, de janeiro de 1998 a março de 2012, marcado por 

menor retorno das ações, menor poder preditivo do dividend yield e clara trajetória 

de queda na taxa de juros de curto prazo, teve influência no resultado. 

Investidores brasileiros avessos a risco se protegem da deterioração nas 

oportunidades de investimento em títulos de longo prazo, mostrando que estes 

agem como ativos livres de risco no Brasil em períodos de inflação controlada. A 

demanda por proteção intertemporal por ações é de baixa magnitude, mas positiva, 

e estão presentes indícios de que possam convergir, ao longo do tempo, para o 

papel que exercem para investidores nas economias com mercados financeiros 

desenvolvidos. 

Pela característica de proteção intertemporal, ações e títulos de longo prazo contém 

a desejável propriedade de variância acumulada decrescente, em períodos longos 

de investimento. É um resultado a ser considerado por participantes de sistemas 

previdenciários e todos os interessados na alocação de ativos de longo prazo. 

Palavras-chave: investimentos, alocação de ativos, proteção intertemporal, fundos 

de pensão. 



 
 

ABSTRACT 

This study aimed at evaluating the intertemporal hedging demand for stocks and 

bonds to investors in Brazil and the U.S. Following the framework of the dynamic 

portfolio choice theory established by Merton (1969, 1971, 1973) and Samuelson 

(1969), and the multivariate model proposed by Campbell, Chan and Viceira (2003), 

we find the optimal portfolio choice for infinitely-lived investors with Epstein-Zin-Weil 

utility defined over consumption who allocate their wealth in stocks, long-term bonds 

and short-term bills, whose returns are described by a first order vector 

autoregressive process. 

There is evidence of positive intertemporal hedging demand for stocks and bonds to 

U.S. investors, but the hedging demand for bonds is greater than for stocks, what 

contrasts with the results found in Campbell, Chan and Viceira (2003). The selected 

period, from January 1998 to March 2012, witnessed lower stock returns, lower 

dividend yield predictive power and a strong downward trend in short-term interest 

rates, which may have influenced the results. 

Risk averse brazilian investors also protect themselves against shocks in future 

investment opportunities in long-term bonds, meaning that this acts like the riskless 

asset for brazilian long-term investors during periods of low inflation risk. The 

intertemporal hedging demand for stocks is low, but positive. However, some facts 

indicate that stocks may play a stronger role in hedging demand in the near future, 

following the role they already play in economies with developed financial markets. 

Assets with hedging demand characteristics exhibit the desirable property of 

decreasing variance across time, which is very important to long-term investment 

policy. These are important results for pension system players and all those who are 

interested in long-term asset allocation. 

 

Keywords: investments, asset allocation, intertemporal hedging, pension funds. 
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1. Introdução 

Investidores de longo prazo são agentes que distribuem sua riqueza em ativos 

financeiros, com o objetivo de financiar uma corrente futura de consumo. A definição 

é ampla e abrange desde investidores individuais a grandes instituições, como 

fundos de pensão e universidades. 

O principal risco que este investidor enfrenta é não ter recursos, em datas futuras, 

para arcar com seus gastos. Decisões corretas sobre como lidar com sua riqueza 

são cruciais: quanto consumir e como alocar seus recursos, hoje e no futuro, em um 

ambiente econômico dinâmico e incerto. 

A importância do tema garante permanente interesse da pesquisa em finanças, mas 

não existe, até hoje, um modelo predominante de alocação de ativos. Markowitz 

(1952) foi pioneiro na teoria de carteiras para investidores de curto prazo, ou seja, 

que tenham objetivo de investir por um único e definido período. Merton (1969, 1971, 

1973) e Samuelson (1969) demonstraram em que condições as carteiras ótimas de 

investidores de curto prazo diferem das carteiras de investidores de longo prazo. 

Entre estas condições, se os retornos dos ativos apresentarem algum grau de 

previsibilidade no tempo, as carteiras serão diferentes e a teoria de Markowitz é sub-

ótima para investidores de longo prazo. O objetivo do nosso estudo é encontrar a 

solução ótima de carteira para investidores de longo prazo, usando modelo teórico 

que pressupõe a existência de previsibilidade nos retornos. 

A motivação para o trabalho, além da contribuição para uma linha de pesquisa que 

está em expansão, tem origem na mudança estrutural que a economia brasileira 

está vivenciando, resultado das reformas implantadas após o Plano Real em 1994. 

Entre vários pontos, um se destaca para o nosso intento: a trajetória de queda da 

taxa de juros reais, ilustrada na Figura 1. 

Juros reais menores no futuro é motivo de preocupação por parte de investidores de 

longo prazo, pois acarretam menor remuneração futura da riqueza financeira. Ativos 

que se valorizam com a queda da taxa real de juros protegem a riqueza em relação 
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a choques nas oportunidades de investimento e devem, assim, ser preferidos por 

estes investidores. Títulos de curto prazo, cuja remuneração é definida sobre um 

período curto de tempo, não apresentam esta característica. 

 

Figura 1 – Série Histórica da Taxa Real de Juros no Brasil 

Fonte: Bloomberg, mais trabalho do autor. 

Notas: Taxas anualizadas e em unidades percentuais; período de nov-2001 a mar-2012; série construída a 
partir da diferença simples entre a taxa do Swap Pré-DI de 360 dias e a expectativa de inflação 12 meses à 
frente do Boletim Focus do Banco Central, ambas disponíveis na Bloomberg sob os códigos BCSWFPD 
Index e BZMRPCA2 Index, respectivamente. 

Contudo, a composição da carteira dos fundos de pensão brasileiros mostra grande 

alocação em títulos de curto prazo, ou seja, existem indícios de que estes agentes 

não se comportam como investidores de longo prazo e, portanto, alocam recursos 

de forma sub-ótima1. Esperamos contribuir para o debate sobre alocação estratégica 

de ativos no Brasil, focando em um período marcado por profundas mudanças no 

ambiente econômico e usando modelo disseminado na literatura internacional. Os 

resultados interessam a investidores, para a modelagem de alocação, e também a 

legisladores e formuladores de políticas públicas, responsáveis pela regulação do 

sistema previdenciário. 

Como primeiro passo, investigamos a evolução da teoria de escolha dinâmica de 

carteiras, que reconhece a necessidade de rebalanceamento periódico e otimização 

                                            

1
 A composição das carteiras de fundos de pensão brasileiros não será detalhada aqui, podendo ser 

encontrada em Maciel Jr. (2004) e Russi (2010).  

2
 É um modelo baseado na linha da alocação estratégica de ativos, expressão cunhada por Brennan, 

Lagnado e Schwartz (1997) e disseminada pelo livro Strategic Asset Allocation, de Campbell e Viceira 
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em vários períodos. Recentes evidências empíricas sobre previsibilidade nos 

retornos, o desenvolvimento de métodos numéricos e o aumento da capacidade 

computacional intensificaram o desenvolvimento da literatura acadêmica. Tratamos 

da revisão da literatura no Capítulo 2. 

Para encontrar a solução ótima de carteira e mensurar a demanda por proteção 

intertemporal, que diferencia o investidor de curto e de longo prazo, escolhemos a 

metodologia de Campbell, Chan e Viceira (2003). O modelo caminha pela economia 

normativa, objetivando melhorar as escolhas dos agentes e iluminar, com rigor 

acadêmico, por que alguns ativos podem ser mais interessantes para alguns 

agentes do que para outros2. 

Novas técnicas para resolver a otimização intertemporal de Merton e Samuelson 

devem aproximar a academia da prática de mercado. Segundo Brandt (2010), 

existem poucos investidores institucionais que usam a maximização de utilidade 

esperada intertemporal, devido à complexidade operacional dos modelos e a 

consequente perda de utilidade que um erro na otimização dinâmica pode ocasionar. 

A formulação proposta por Campbell, Chan e Viceira (2003) permite, de maneira 

razoavelmente simples e sob premissas aceitáveis, mostrar a carteira ótima de 

investidores de longo prazo. O modelo é descrito no Capítulo 3. 

Em seguida, abrindo o Capítulo 4, detalhamos a base de dados. A escolha dos 

ativos mostrou a diferença no grau de desenvolvimento dos mercados nos dois 

países: o título de longo prazo brasileiro tem maturidade de três anos, contra dez 

anos nos EUA; e no caso das ações, o índice escolhido no Brasil tem 100 ações, 

contra 500 nos EUA. Tais fatos sugerem que os investidores brasileiros podem ter 

uma concepção distinta de curto e longo prazo. 

Após a estimação do vetor autorregressivo (VAR) que, por premissa, descreve o 

processo gerador de retornos dos ativos, encontramos as carteiras ótimas e a 

                                            

2
 É um modelo baseado na linha da alocação estratégica de ativos, expressão cunhada por Brennan, 

Lagnado e Schwartz (1997) e disseminada pelo livro Strategic Asset Allocation, de Campbell e Viceira 
(2002). 
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demanda por proteção intertemporal por ações e títulos de longo prazo nos EUA e 

no Brasil, no período de janeiro de 1998 a março de 2012. 

No caso das ações, os resultados encontrados diferem de estudos brasileiros 

anteriores, como Maciel Jr. (2004) e Russi (2010): existe evidência de demanda 

positiva e crescente, embora de reduzida magnitude. Na renda fixa, embora seja 

reforçada a forte demanda positiva por proteção intertemporal, existem diferenças: a 

variável term spread é bastante relevante (e não foi utilizada nos estudos 

mencionados); e a forte demanda por proteção na renda fixa não pode ser 

considerada um fato isolado. 

Isto porque a amostra americana também mostrou dominância dos títulos longos na 

demanda por proteção, o que, por sua vez, contrasta com resultados originais de 

Campbell, Chan e Viceira (2003). Detalhes e motivos das diferenças completam o 

Capítulo 4. O Capítulo 5 traz a conclusão. 
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2. Revisão da Literatura 

A teoria de escolha de carteiras teve início com o artigo seminal de Markowitz 

(1952), que revelou a influência da correlação imperfeita entre os retornos de ativos, 

conhecido como o efeito da diversificação, para o risco e o retorno esperado da 

carteira. Pela teoria de Markowitz, dada a distribuição de retornos de ativos, existe 

uma alocação ótima de mínima variância para cada nível de retorno esperado de 

carteira, formando a conhecida fronteira eficiente de Markowitz. 

Desta forma, bastaria ao investidor escolher uma carteira na fronteira eficiente, de 

acordo com sua aversão a risco. O teorema dos fundos mútuos de Tobin (1958) 

simplificou, ainda mais, a tarefa da seleção de ativos de risco. Para Tobin, existe 

uma única cesta ótima de ativos de risco, que quando combinada a um ativo livre de 

risco, forma a fronteira eficiente. Novamente, resta ao investidor escolher uma 

carteira na fronteira, mas de acordo com o teorema dos fundos mútuos, todos os 

investidores possuem exatamente a mesma carteira de ativos de risco3. 

Muitos estudos empíricos posteriores a Markowitz e Tobin desafiaram seus 

preceitos, estimulando a pesquisa acadêmica a tentar explicar fatos estilizados que 

ainda carecem de embasamento teórico. Campbell (2000, p. 1515) assim resume o 

processo de avanço da teoria: “Theorists develop models with testable predictions; 

empirical researchers document “puzzles” – stylized facts that fail to fit established 

theories – and this stimulates the development of new theories.” 

São vários os puzzles que a ciência busca explicar. Por exemplo, planejadores 

financeiros aconselham investidores jovens a elevar a posição em ações, pois tem 

mais tempo para suportar a oscilação de seus retornos. Samuelson (1969) lançou 

um dos pilares da teoria de escolha dinâmica de carteiras ao tentar ilustrar esta 

questão, como será visto adiante. 

                                            

3
 Sob as premissas de Markowitz e Tobin, Lintner (1965) e Sharpe (1964) propuseram o CAPM – 

Capital Asset Pricing Model, uma teoria de equilíbrio para o mercado de ativos. O CAPM e a fronteira 
eficiente de Markowitz continuam sendo ensinados e utilizados, pois tratam do efeito diversificação e 
da relação risco e retorno de carteira de maneira simplificada e de fácil interpretação. 
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Canner, Mankiw e Weil (1997) expuseram o “Asset Allocation Puzzle”, mostrando 

sugestões de carteira de planejadores e consultores financeiros que seguem o 

popular conselho de que investidores conservadores devem alocar mais em renda 

fixa do que em ações, o que contraria o teorema dos fundos mútuos. 

A heterogeneidade da composição de carteiras de investidores também desafia a 

teoria, mostrando que investidores, em geral, tem baixa participação no mercado de 

ações e não seguem o princípio da diversificação em suas carteiras. 

A inclusão do tempo nos modelos, para explorar o efeito do horizonte temporal de 

investimento, tornou-se uma das melhores maneiras para lidar com anomalias da 

teoria de carteiras. Modigliani e Sutch (1966) foram os primeiros a mostrar que 

títulos nominais de longo prazo, e não os de curto prazo, são ativos seguros para 

investidores de longo prazo4. Merton (1969, 1971, 1973) mostrou que a inclusão do 

tempo em modelos de alocação em vários períodos traz à tona a demanda por 

proteção intertemporal, que diferencia a solução ótima de carteira de investidores de 

curto e de longo prazo. 

Consequentemente, a teoria de carteiras passou de um problema estático para uma 

abordagem dinâmica, que maximiza a utilidade do investidor sobre consumo ou 

riqueza em múltiplos períodos. Na revisão da literatura a seguir, abordamos a 

evolução da escolha estática para a dinâmica, a evidência empírica de 

previsibilidade, os diferentes modelos apresentados a partir da década de 1990, a 

formulação de preferências e a crítica comportamental. Completamos a revisão no 

Apêndice A, tratando da heterogeneidade dos agentes e modelos de ciclo de vida, 

que também tentam explicar puzzles na escolha de carteiras. 

 Teoria de Escolha Dinâmica de Carteira 2.1.

Segundo o paradigma de média-variância de Markowitz (1952), investidores formam 

expectativas sobre a distribuição de retornos e escolhem a carteira de mínima 

                                            

4
 Entretanto, Modigliani e Sutch (1966) trataram a utilidade sobre a riqueza terminal em dado período 

futuro, sem possibilidade de rebalanceamento, o que equivale a um problema de único período. 



16 
 

variância para um determinado nível de retorno esperado. Colocando o problema na 

forma de função utilidade, o investidor avesso a risco busca maximizar a utilidade da 

sua riqueza ao final de um período, que é função do retorno esperado (positiva) e 

variância da carteira (negativa)5. 

Por conseguinte, o modelo pressupõe que, após este período, o indivíduo consumirá 

toda a sua riqueza, não se importando com a necessidade de reinvestir recursos 

para um novo período ou com a possibilidade de rebalanceamento da alocação. É o 

que a literatura convencionou chamar de decisão “míope” de alocação: o investidor 

não enxerga além do próximo período de avaliação e, assim, seu horizonte de 

investimento se torna irrelevante. 

Tratar a escolha de carteiras como dinâmica possibilita reconhecer que as 

oportunidades de investimento variam no tempo, ou seja, a cada período o investidor 

se depara com um conjunto de informações atualizado e decide quanto consumir e 

como rebalancear os ativos de sua carteira. No processo de decisão, o investidor 

considera que choques negativos nas oportunidades de investimento afetam a 

capacidade de financiar o consumo futuro através da riqueza financeira e, portanto, 

deve buscar ativos que protejam seu patrimônio nestas situações. Merton (1969, 

1971, 1973) e Samuelson (1969) fundaram os pilares da teoria de escolha dinâmica 

de carteiras6. 

Samuelson (1969) demonstrou, usando modelo intertemporal em tempo discreto e 

agente com utilidade CRRA, que o horizonte de tempo per se não implica em 

escolha ótima de carteira diferente entre investidores de curto e de longo prazo se o 

mercado de capitais for perfeito e, assim, não permitir previsibilidade de retornos. 

                                            

5
 Uma limitação do paradigma de média-variância de Markowitz é que sua formulação por 

preferências é válida somente via utilidade quadrática, em que a aversão a risco, de maneira contra 
intuitiva, aumenta com a riqueza. Para outras funções utilidade, é necessária a premissa de que 
retornos de ativos seguem uma distribuição log-normal. 

6
 Além de Merton e Samuelson, Fama (1970) justificou o CAPM em múltiplos períodos, quando 

preferências e oportunidades de investimento não dependem de variáveis de estado, ou seja, quando 
a maximização intertemporal equivale à estática. Breeden (1979) e Rubinstein (1976) mostraram 
como os resultados de Merton poderiam ser interpretados em termos de risco de consumo, 
influenciando a teoria macroeconômica pelos trabalhos de Grossman e Shiller (1981), Lucas (1978), 
Mehra e Prescott (1985) e Shiller (1982). 
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Merton (1969) reforçou, em artigo contemporâneo, a teoria de Samuelson, usando 

tempo contínuo e retornos de ativos que seguem um movimento geométrico 

browniano. Merton (1971) estendeu o estudo para outras formas de função utilidade 

e, ao assumir processos de retornos diferentes do movimento geométrico 

browniano, concluiu que as soluções ótimas de carteira dinâmica podem diferir da 

solução estática. Merton (1973) apresentou o CAPM intertemporal e definiu o 

conceito de demanda por proteção intertemporal por ativos, que surge quando o 

conjunto de oportunidades de investimento varia no tempo. 

Foi a partir destes artigos que a literatura elencou as chamadas condições de 

Merton-Samuelson, que quando violadas, tornam a solução ótima de carteira míope 

diferente da solução de longo prazo: 

a) Oportunidades de investimento constantes no tempo. Quando estão disponíveis 

sempre as mesmas opções, a decisão de quanto consumir é independente e a 

de como alocar recursos dependerá apenas da aversão a risco do investidor, 

como na formulação estática de Markowitz7; 

b) Oportunidades de investimento variam no tempo, mas são independentes dos 

retornos de ativos. A captura da demanda por proteção intertemporal depende 

da existência de ativos que respondam aos choques de maneira previsível. Caso 

as oportunidades de investimento sejam independentes dos retornos de ativos, a 

carteira ótima também será míope; 

c) Investidor tem preferências logarítmicas. Neste caso especial, mesmo quando as 

oportunidades de investimento variam com previsibilidade, a escolha ótima será 

míope. Efeitos riqueza e substituição se anulam: ao mesmo tempo em que uma 

taxa livre de risco maior aumenta o consumo sem reduzir a riqueza, também 

induz o indivíduo a poupar mais e reduzir consumo corrente. 

                                            

7
 É o que ocorre quando o agente tem utilidade CRRA e retornos de ativos (em log) são iid – 

independente e identicamente distribuídos. 
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 Evidência de Previsibilidade 2.2.

A distribuição dos retornos de ativos deve apresentar dependência temporal ou a 

determinados estados para que as condições de Merton-Samuelson sejam violadas. 

Nesta subseção, apresentamos alguns estudos empíricos que argumentam a favor 

da variação da distribuição e heterocedasticidade condicional de retornos no tempo, 

fundamental para seguirmos na mensuração da demanda por proteção. 

Dentre as variáveis de estado que podem ser consideradas como “preditoras” de 

retornos de ativos na literatura, elencamos três que serão usadas em nosso 

exercício empírico: a taxa nominal de juros de curto prazo, o term spread de juros e 

o dividend yield de ações8. 

Campbell (1987), Fama e Schwert (1977) e Glosten, Jagannathan e Runkle (1993) 

estudaram o efeito das variações na taxa de juros nominal de curto prazo como 

variável preditora de retornos de ativos de renda fixa, enquanto Campbell e Shiller 

(1991), Fama (1984) e Fama e French (1989) avaliaram a capacidade de previsão 

do term spread para a renda fixa. 

Campbell e Shiller (1988), Fama e French (1988), Hodrick (1992) e Rozeff (1984) 

analisaram a dependência dos retornos de índices de ações à evolução do seu 

dividend yield. Em estudos mais recentes, Lewellen (2004) concluiu a favor da 

previsibilidade em índices de ações para o dividend yield, e Campbell e Yogo (2006) 

referendaram todas as três variáveis citadas. 

Entretanto, o tema é controverso e permanece sob constante investigação. Por 

exemplo, Ang e Bekaert (2007) e Goyal e Welch (2003) argumentaram que a 

evidência de poder de previsão do dividend yield caiu nos últimos anos, o que 

também pode ser verificado no nosso exercício empírico, principalmente na amostra 

americana, como veremos adiante. 

                                            

8
 Os termos term spread e dividend yield são mais utilizados na prática do que as respectivas 

traduções para o português. Assim, daqui em diante será utilizada a expressão em língua inglesa. 
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A alocação estratégica de ativos assume que os retornos tem previsibilidade, e não 

entra na espinhosa investigação de suas causas, como a ineficiência de mercado ou 

a variação, no tempo, de retornos de equilíbrio, temas abordados na teoria de 

apreçamento de ativos, cuja literatura foi amplamente revista por Campbell (2000). 

 Da Teoria à Prática: Evolução pós 1990 2.3.

A aplicação empírica da teoria apresentada por Merton e Samuelson não foi 

imediata, uma vez que seus modelos não trazem soluções analíticas fechadas (a 

não ser em casos especiais e limitados) e tem alta complexidade computacional. 

Mais recentemente, em meados da década de 1990, o emprego de novos métodos 

numéricos, aliado à expansão da capacidade computacional, impulsionou o 

desenvolvimento de novos modelos de alocação dinâmica de carteiras. 

Brennan, Lagnado e Schwartz (1997) cunharam a expressão “alocação estratégica 

de ativos” ao aplicar métodos numéricos e aproximação para espaço de estado 

discreto para resolver a alocação ótima de investidores de longo prazo. Com 

preferências CRRA sobre a riqueza terminal, horizonte de tempo finito, e um VAR 

que descreve o processo gerador de retornos (com base em dados históricos), 

mostraram a diferença entre a alocação ótima míope e a de longo prazo9. 

Também com preferências CRRA definidas sobre a riqueza terminal e horizonte de 

tempo finito, Barberis (2000) incorporou incerteza nos parâmetros estimados e forma 

bayesiana, e concluiu que neste contexto o horizonte de tempo permanece relevante 

para alterar a alocação ótima do investidor, porém com menor apelo10. 

Balduzzi e Lynch (1999), ainda sob as mesmas premissas de horizonte de tempo e 

forma da função utilidade, introduziram custos de transação no rebalanceamento da 

carteira. O investidor míope tem perda de utilidade na presença de custos de 

transação; porém, esta restrição reduz o custo, em termos de utilidade, do investidor 

                                            

9
 A subseção 2.4 apresentará a formulação e tipos de preferências. 

10
 Kandel e Stambaugh (1996) foram os primeiros a incorporar erro de estimação na escolha de 

carteira, ao explorarem o efeito de previsibilidade quando a escolha é estática e rebalanceada 
mensalmente. 
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míope ignorar a previsibilidade de retornos no tempo. Balduzzi e Lynch (2000) 

avançaram, dimensionando o custo do rebalanceamento e da eventual necessidade 

de liquidar ativos de risco para satisfazer o consumo, enquanto Lynch e Tan (2010) 

estenderam a solução com custos de transação para múltiplos ativos de risco e 

possibilidade de venda a descoberto. 

Nos estudos acima, o ativo com risco é uma carteira de ações representativa do 

mercado. Lynch (2001) substituiu o ativo com risco por carteiras de ações montadas 

a partir dos efeitos tamanho e book-to-market, de Fama e French (1992), e sugeriu 

que a demanda por proteção intertemporal, pelo menos sob análise de equilíbrio 

parcial, pode explicar os efeitos tamanho e book-to-market. 

Paralelamente à evolução das soluções por métodos numéricos, alguns autores 

investiram em soluções analíticas fechadas, sob condições e premissas específicas 

e modelagem em tempo contínuo. Kim e Omberg (1996) resolveram a alocação 

ótima sob a existência de dois ativos: um livre de risco e retorno constante; e uma 

carteira de ações que segue um processo de reversão à média11. O modelo usa 

horizonte finito de tempo e várias funções utilidade HARA sobre a riqueza terminal. 

Para todas as funções, à exceção da logarítmica, os resultados atestam a demanda 

por proteção intertemporal. 

Wachter (2002) também encontrou solução fechada, sendo o principal avanço em 

relação a Kim e Omberg a derivação de utilidade do consumo intermediário, e não 

somente da riqueza terminal. Em seu modelo, os mercados são completos: é feita a 

premissa de que ações revertem à média e assume-se a existência de uma variável 

preditora perfeitamente e negativamente correlacionada com o retorno das ações. 

Uma conclusão importante de Wachter é que a presença de consumo intermediário 

encurta o horizonte temporal do investidor: a demanda por proteção intertemporal 

passa a ser a soma ponderada das demandas por proteção intertemporal de uma 

                                            

11
 Poterba e Summers (1988) estudaram a hipótese de reversão à média de retornos de ações. Este 

é um motivo para o investidor de longo prazo preferir ações, ao reduzir a variância de retornos 
acumulados durante longos períodos. Porém, assumir esta hipótese para o processo gerador de 
retornos ainda encontra resistência na literatura. 
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série de problemas de carteira sob riqueza terminal, de certa forma análogo ao 

apreçamento de um título de renda fixa com cupons. 

Embora a existência de solução analítica fechada seja conveniente, os modelos com 

solução analítica têm premissas bastante específicas e, assim, encontram certa 

resistência na aplicação teórica e prática. 

Campbell e Viceira (2002) compilaram uma série de modelos, em que participaram 

como autores ou coautores, cujo método de solução passa por aproximações log-

lineares no retorno da carteira e na restrição orçamentária intertemporal. A solução 

aproximada se baseia em perturbações em torno de soluções exatas conhecidas, a 

saber, quando se usa utilidade Epstein-Zin-Weil com elasticidade de substituição 

intertemporal constante e igual a 1. 

Em Campbell e Viceira (1999), chegaram a uma solução analítica em um caso 

especial, quando o investidor decide entre um ativo livre de risco e ações, sendo que 

estas seguem um processo de reversão à média. O estudo difere de Kim e Omberg 

(1996) ao aplicar utilidade Epstein-Zin-Weil sobre o consumo intermediário e modelo 

em tempo discreto, fazendo uso das aproximações log-lineares citadas. 

Campbell e Viceira (2001) usaram as aproximações log-lineares para avaliar a 

demanda por proteção intertemporal quando o investidor escolhe entre títulos de 

curto prazo, títulos de longo prazo e títulos indexados a inflação. Investidores de 

longo prazo bastante avessos a risco direcionam recursos para títulos indexados a 

inflação, ou seja, estes agem como verdadeiro ativo livre de risco. Quando o risco de 

inflação é baixo e títulos indexados não estão disponíveis, os investidores podem 

substituí-los por títulos pré-fixados longos, resultado que poderá ser avaliado no 

nosso exercício empírico12. 

                                            

12
 Embora sejam os ativos livres de risco para investidores de longo prazo, o Tesouro Americano 

somente passou a emitir TIPS – Treasury Inflation Protected Securities em 1997, e sua participação 
na dívida mobiliária americana tem aumentado desde então. No Brasil, foram criados em 1989 o BTN 
– Bônus do Tesouro Nacional, atrelado ao IPC e hoje extinto, em 1991 a NTN-C – Nota do Tesouro 
Nacional Classe C, atrelada ao IGP-M e hoje em extinção, e em 2002 a NTN-B – Nota do Tesouro 
Nacional Classe B, atrelada ao IPCA e hoje em expansão de participação na dívida pública. 



22 
 

Campbell, Chan e Viceira (2003) estenderam os dois modelos anteriores, avaliando 

conjuntamente a alocação entre ações e títulos de longo prazo, quando o processo 

gerador de retornos é representado por um VAR nos retornos defasados e variáveis 

preditoras, as já mencionadas taxa nominal de curto prazo, term spread e dividend 

yield. Em suas duas aplicações empíricas, uma série de retornos anuais de 1890 a 

1998, e uma série de retornos quadrimestrais de 1952 a 1999, o investidor 

americano apresentou demanda por proteção intertemporal média positiva por ações 

(na anual e trimestral) e títulos de longo prazo (apenas na anual) para vários 

coeficientes de aversão a risco. 

Como permite executar a alocação estratégica de ativos, via solução aproximada 

combinada a um método numérico simples, este modelo será utilizado em nosso 

exercício empírico para evidenciar a demanda por proteção intertemporal nos EUA e 

no Brasil. Maciel Jr. (2004) e Russi (2010) realizaram aplicações empíricas para o 

Brasil, e as diferenças entre sua formulação e resultados serão avaliadas mais à 

frente. Para facilitar a leitura, o artigo original de Campbell, Chan e Viceira (2003) 

será representado pela abreviação CCV. 

Rapach e Wohar (2009) seguiram o modelo de CCV para investidores dos EUA, 

Alemanha, França, Inglaterra, Austrália, Canadá e Itália, incluindo a possibilidade de 

investidor doméstico aplicar em ações e títulos longos de outros países. Seus 

resultados corroboraram a tese de CCV para o investidor americano e inglês, mas 

refutaram para Alemanha, França, Austrália, Canadá e Itália, sendo que investidores 

destes países somente têm demanda por proteção intertemporal por ações 

americanas, e não para ações de seu próprio país. 

Na ausência de títulos indexados à inflação e em casos de países com alto risco 

inflacionário, Campbell, Viceira e White (2003) mostraram que investidores nestes 

países podem utilizar títulos denominados em moedas estrangeiras de países com 

risco baixo de inflação. Seguindo tal estudo, Santos e Silveira (2011) encontraram, 

para o Brasil, evidência de demanda por proteção intertemporal por depósitos 

denominados em dólar, ienes e libras, quando o investidor decide entre ativos em 

reais e em moeda estrangeira. 
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Hoevenaars et al. (2008) estudaram a alocação estratégica de ativos considerando o 

ativo e o passivo de um investidor, sujeito ao risco de inflação e de taxa de juros, 

além de incorporar investimentos alternativos. A função utilidade é CRRA sobre o 

índice de solvência (funding ratio), ou seja, a diferença entre ativos e passivos do 

investidor. Também modelaram retornos através de um VAR, incluindo entre as 

variáveis de estado o credit spread, na expectativa de prever mudanças nos ciclos 

de crescimento. Seus resultados evidenciam a demanda por proteção intertemporal 

para ações e títulos e, também, para investimentos alternativos. 

Os artigos que vimos até agora formulam, como primeiro passo, hipóteses sobre a 

distribuição dos retornos dos ativos, que em geral tomam a forma de um VAR, 

estimado através de dados históricos, ou de um processo gerador de retornos pré-

determinado13. Como consequência, os resultados encontrados estão sujeitos à 

possível má especificação da modelagem. 

Com base no método de momentos condicionais, Brandt (1999) estimou a solução 

ótima de consumo e carteira de forma não paramétrica, diretamente dos dados de 

retornos dos ativos e sem estabelecer a relação temporal e contemporânea entre as 

variáveis de estado. Encontrou, com esta metodologia, magnitude similar de 

demanda por proteção intertemporal à identificada por Campbell e Viceira (1999), o 

que pode ser entendido como uma checagem da especificação usada pelos últimos. 

Brandt e Santa-Clara (2006) apresentaram uma formulação alternativa à alocação 

dinâmica, também de forma não paramétrica. Nela, a solução dinâmica pode ser 

aproximada por uma otimização estática, quando se incorporam variáveis de estado 

condicionantes em uma matriz de alocação expandida que define os pesos de cada 

ativo na carteira. Argumentam a favor da facilidade de sua solução, por se basear no 

ferramental clássico da otimização estática, mas a solução aproximada é restrita a 

horizontes de até 5 anos. Souza (2011) fez uso desta metodologia, junto ao modelo 

de ciclo de vida de Campbell e Viceira (2002), como pode ser visto no Apêndice A. 

                                            

13
 Existem duas formas principais de se parametrizar a distribuição: assumir que os momentos 

estimados são os verdadeiros, uma formulação simples e amplamente utilizada; ou incorporar, no 
modelo, incerteza nos parâmetros e erros de estimação, como em Barberis (2000). O debate sobre a 
melhor maneira de modelar retornos é frequente na literatura. 
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Sintetizamos, no Quadro 1, todos os artigos mencionados. É a forma mais direta 

para perceber a quantidade de publicações recentes e a incorporação de novos 

aspectos e formulações. Uma vez escolhido o modelo, outro ingrediente importante 

é a formulação de preferências, objeto da próxima subseção. 

 

Quadro 1 – Evolução de Temas da Teoria de Escolha Dinâmica de Carteiras 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Tipos de função utilidade são HARA – Hyperbolic Absolute Risk Aversion, CRRA – Constant 
Relative Risk Aversion e EZW – Epstein-Zin-Weil; modelo de Cocco, Gomes e Maenhout (2005) é tratado 
no Apêndice A; modelos multivariados que usam aproximações log-lineares também são solucionados 
por métodos numéricos. 

Tipo Definida Tempo

Kim e Omberg

(1996)
HARA

Riqueza 

Terminal
Finito Fechada 1 Não Não

Encontraram soluções analíticas fechadas 

de carteira ótima, em tempo contínuo, para 

todas as utilidades da classe HARA.

Brennan, Schwartz 

e Lagnado

(1997)

CRRA
Riqueza 

Terminal
Finito

Métodos 

Numéricos
2 Sim Não

Modelaram ativos com dados históricos, 

incorporando previsibilidade em retornos, e 

aproximaram para tempo discreto.

Balduzzi e Lynch

(1999)
CRRA Consumo Finito

Métodos 

Numéricos
1 Sim Sim

Usaram consumo intermediário e processo 

de retornos como VAR, e avaliaram impacto 

de existência de custos de transação.

Campbell e Viceira

(1999)
EZW Consumo Infinito

Aproximação 

Log-linear
1 Não Não

Apresentaram a solução aproximada de 

carteira ótima com a premissa de horizonte 

infinito, sob utilidade Epstein-Zin-Weil.

Brandt

(1999)
CRRA Consumo Finito

Momentos 

Condicionais
1 Não Não

Otimizou a equação de Euler diretamente 

dos dados de retornos, metodologia não 

paramétrica, e confirmou resultados.

Barberis

(2000)
CRRA

Riqueza 

Terminal
Finito

Métodos 

Numéricos
1 Sim Sim

Analisou a sensibilidade da alocação ótima 

em relação ao horizonte (sem consumo), e 

incorporou incerteza nos parâmetros.

Balduzzi e Lynch

(2000)
CRRA Consumo Finito

Métodos 

Numéricos
1 Sim Sim

Complementaram o artigo de 1999 

analisando custos de rebalanceamento e de 

liquidação de ativos de risco.

Lynch

(2001)
CRRA Consumo Finito

Métodos 

Numéricos
2 Não Sim

Carteiras "Fama-French" são os ativos com 

risco, proteção intertemporal ajuda a explicar 

seus retornos esperados maiores.

Campbell e Viceira

(2001)
EZW Consumo Infinito

Aproximação 

Log-linear
1 Não Sim

Foco em títulos de longo prazo, evidência por 

proteção intertemporal, e títulos indexados à 

inflação são livres de risco.

Wachter

(2002)
CRRA Consumo Finito Fechada 1 Não Não

Sob premissa de mercados completos, 

tempo contínuo, a solução ótima é a soma 

ponderada das soluções intermediárias.

Campbell, Chan e 

White

(2003)

EZW Consumo Infinito
Aproximação 

Log-linear
1 Não Sim

Agente opta entre ativos domésticos e 

internacionais, e proteção cambial pode ser 

não ótima para investidores de longo prazo.

Campbell, Chan e 

Viceira

(2003)

EZW Consumo Infinito
Aproximação 

Log-linear
3 Não Sim

Estenderam a solução de consumo e 

carteira ótimos para vários ativos de risco e 

variáveis preditoras.

Cocco, Gomes e 

Maenhout

(2005)

EZW Consumo Finito
Métodos 

Numéricos
1 Sim Não

Modelo de ciclo de vida, incorpora aspectos 

reais como renda do trabalho, herança, 

incerteza em aposentadoria e morte. 

Brandt e Santa-

Clara

(2006)

Qua-

drática

Riqueza 

Terminal
Finito

Momentos 

Condicionais
2 Não Não

Solução dinâmica é aproximada para 

alocação estática entre ativos e carteiras 

condicionais/timing  em horizonte até 5 anos.

Hoevenaars et al.

(2008)
CRRA

Funding 

Ratio
Finito

Aproximação 

Log-linear
7 Não Sim

Estenderam CCV para fundo de pensão, que 

maximiza capacidade de solvência e investe 

em ativos diferenciados.

Lynch e Tan

(2010)
CRRA Consumo Finito

Métodos 

Numéricos
2 Sim Sim

Abordaram custos de transação e 

possibilidade de short selling  para vários 

ativos de risco.

VAR ObservaçãoAutor
Utilidade Método de 

Solução

Ativos 

de Risco

Restrições 

Alocação
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 Preferências e a Crítica das Finanças Comportamentais 2.4.

Em finanças, a correta especificação das preferências do investidor é uma tarefa 

fundamental. A abordagem tradicional faz uso de modelos em que o agente 

maximiza sua utilidade esperada: (i) diretamente da riqueza; (ii) do consumo, 

financiado somente por riqueza financeira (rentabilidade dos ativos que a compõem); 

ou (iii) do consumo, financiado por riqueza financeira e humana (renda do salário, 

atividade empresarial, etc). 

A escolha da forma da função utilidade depende do problema que se pretende 

resolver, cujo grau de complexidade aumenta com a opção pelo consumo, em que o 

agente escolhe não somente como alocar como também quanto consumir, e com a 

extensão para múltiplos períodos, em que a escolha ótima depende do conjunto de 

informações disponível a cada período. 

No caso específico em que a função utilidade é definida sobre o consumo e o 

investidor recebe renda – detém um ativo inegociável, riqueza humana, que gera um 

fluxo de renda futuro – aparecem os chamados modelos de ciclo de vida, que tem 

recebido bastante atenção da academia. 

Em relação às restrições do problema de otimização, a principal é a orçamentária, 

isto é, quanto que o indivíduo tem disponível no período seguinte para consumir e 

distribuir, em ativos, o restante da riqueza. Dentre os outros tipos de restrição que 

podem integrar o problema, estão custos de transação e de rebalanceamento, 

questões regulatórias, limites a empréstimo e vendas a descoberto, etc. A adição 

destas restrições é muito frequente no tratamento da heterogeneidade dos agentes 

e nos modelos de ciclo de vida, temas abordados no Apêndice A. 

A função utilidade CRRA é amplamente adotada na literatura por apresentar a 

conveniente propriedade de ser homogênea na riqueza. Independentemente do 

valor absoluto da riqueza do agente, a utilidade será a mesma14. Esta propriedade é 

                                            

14
 É preferida em relação à exponencial (CARA) e quadrática (IARA), por ter coeficiente de aversão a 

risco relativa constante. Vale lembrar que a CRRA, por ser independente do nível de riqueza, é 
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necessária para justificar o fato de taxas de juros e prêmios de risco não 

acompanharem a tendência temporal histórica de crescimento do consumo e riqueza 

agregados, mostrando que o risco financeiro pode ter crescido em termos absolutos, 

mas não em termos relativos. 

Uma desvantagem da CRRA é a indesejável relação intrínseca entre a aversão a 

risco relativa e a elasticidade de substituição intertemporal do consumo (uma é o 

inverso da outra), pois são conceitos distintos: enquanto a aversão a risco impacta a 

utilidade do consumo em diferentes estados da natureza, sendo importante em 

contexto atemporal, a elasticidade de substituição intertemporal mede a vontade do 

indivíduo em distribuir o consumo no tempo. 

Epstein e Zin (1989, 1991) e Weil (1989) derivaram, a partir da CRRA e usando a 

teoria de Kreps e Porteus (1978), preferências recursivas que separam a aversão a 

risco relativa da elasticidade de substituição intertemporal. A partir das preferências 

Epstein-Zin-Weil pode-se retornar, portanto, às utilidades CRRA e logarítmica – 

respectivamente, quando       e        , sendo   o coeficiente de aversão a 

risco relativa e   a elasticidade de substituição intertemporal. 

De acordo com Campbell e Viceira (2002), a aversão a risco relativa é a maior 

determinante da escolha ótima de carteira, enquanto a elasticidade de substituição 

intertemporal tem papel secundário, mais importante nas decisões de consumo 

ótimo. Este resultado é fundamental para o argumento das aproximações log-

lineares em torno da solução exata (quando a elasticidade de substituição 

intertemporal é constante e igual a 1), e será novamente discutido posteriormente. 

Outra decisão a ser tomada na formulação de preferências em vários períodos é o 

horizonte de investimento. A introdução do consumo intermediário, a cada período, 

encurta o horizonte do investidor, conforme demonstrado por Wachter (2002). As 

fases intermediárias da otimização tornam-se importantes e, quando a data terminal 

é longa, as decisões intermediárias dominam a solução. 

                                                                                                                                        

também independente dos retornos passados. Ou seja, um resultado passado ruim reduz a riqueza, 
mas isto não muda a proporção da riqueza afetada pelo risco. 
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CCV adotam uma formulação analiticamente conveniente, em que o investidor vive 

indefinidamente. O problema com horizonte infinito necessita apenas da solução de 

alocação de carteira estacionária, fazendo a equação de Bellman não depender do 

tempo e facilitando a solução por métodos numéricos. Esta formulação é 

particularmente interessante quando se usa mais de um ativo de risco. 

Barberis (2000), Brandt (1999) e Wachter (2002) reuniram argumentos a favor da 

formulação em horizonte infinito. Segundo estes autores, com utilidade CRRA e 

horizonte de 10 a 15 anos, a solução ótima de carteira converge para a solução de 

horizonte infinito. Portanto, dependendo da finalidade do modelo, a formulação via 

agente de vida infinita pode produzir resultados confiáveis. 

Aliás, a determinação do horizonte de investimento, embora desejável sob o ponto 

de vista de aderência à realidade, esbarra na necessidade de se reconhecer o 

caráter estocástico da data terminal. Este problema é potencializado quando se 

planeja o consumo ao longo da vida, pois a subestimação (superestimação) da data 

terminal pode resultar em riqueza insuficiente para consumo (herança indesejada). 

Viceira (2001) substituiu a data terminal determinística por um horizonte finito 

esperado, caracterizado pelo fator de desconto intertemporal, em um problema de 

horizonte infinito. De suas conclusões, depreende-se que o fator de desconto 

intertemporal pode ser utilizado para calibrar o horizonte de tempo desejado para a 

maximização da utilidade esperada15. 

Os argumentos apresentados pesam a favor da modelagem proposta por CCV para 

o nosso exercício empírico. 

Contudo, vale a pena abordar as críticas que a teoria de preferências em finanças 

tem recebido na academia, principalmente depois da teoria da perspectiva de 

Kahneman e Tversky (1979), que deu início às finanças comportamentais. A linha de 

pesquisa comportamental rejeita a hipótese da teoria de maximização da utilidade 

                                            

15
 No limite, quando o fator de desconto intertemporal é zero, a alocação dinâmica equivale à 

alocação estática. 
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esperada, argumentando que as decisões dos indivíduos, sob incerteza, violam seus 

axiomas. 

Para capturar anomalias comportamentais e ainda utilizar um ferramental de 

otimização, autores comportamentais apresentaram modelos alternativos à utilidade 

esperada, que podem ser montados pela observação empírica em experimentos. 

Kahneman e Tversky (1979) propuseram que indivíduos tem aversão a perdas, em 

que a utilidade depende da riqueza em relação a um ponto de referência, tendo 

curvaturas diferentes abaixo e acima deste. 

A contabilidade mental de Thaler (1985) sugeriu que investidores atribuem valor às 

ações individualmente, em vez da composição consolidada de suas carteiras, e Gul 

(1991) apresentou um modelo de aversão ao desapontamento. Shiller (1999) 

resume abordagens da crítica comportamental16. 

Pálsson (1996) mostrou a dificuldade de traduzir, em um único parâmetro de 

aversão a risco (como postula a teoria tradicional), a realidade e ansiedade de um 

investidor. Em seu estudo, embora o coeficiente de aversão a risco responda em 

relação ao fator idade (quanto maior a idade, maior aversão a risco), sua correlação 

é reduzida com respeito a outras características, como padrão de consumo, 

patrimônio, nível de renda e estrutura familiar. 

Lo (2005) argumentou que a diferença entre as abordagens comportamental e 

tradicional reside no caminho que cada uma percorre até chegar às conclusões. 

Enquanto a linha tradicional parte de axiomas para estimar as preferências dos 

indivíduos, a linha comportamental parte da observação do comportamento para 

posterior inferência de resultados. 

Se a abordagem comportamental busca explicar como os agentes efetivamente se 

comportam, e a tradicional, principalmente no campo normativo, se preocupa com a 

maneira em que deveriam se comportar, então existe espaço para as abordagens 

                                            

16
 Preferências comportamentais foram aplicadas a problemas de carteira por Aït-Sahalia e Brandt 

(2001), Ang, Bekaert e Liu (2005), Benartzi e Thaler (1995), Gomes (2005), Liu (2002) e Shefrin e 
Statman (2000). 
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coexistirem, sob o propósito comum de entender e corrigir vieses, a ponto de 

estimular indivíduos a melhores escolhas. 

Segundo Campbell e Viceira (2002), a linha comportamental não forma base para 

uma teoria normativa de alocação de ativos, devido à dificuldade de se realizar 

experimentos em escala suficiente para simular todos os riscos presentes no ciclo 

de vida do agente. Lo (2005) atesta que, por mais que os estudos em finanças 

comportamentais tenham avançado, seus não alcançam, ainda, o nível de aceitação 

que os modelos de finanças tradicionais têm entre seus discípulos. 

Formada a base para a modelagem que será utilizada, partimos para a mensuração 

da demanda por proteção intertemporal nos EUA e Brasil. O Capítulo 3 demonstra o 

modelo, com base em CCV, e o Capítulo 4 detalha os dados e reporta os resultados 

encontrados. 
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3. Modelo 

A estrutura proposta por CCV, ao simplificar a solução do problema intertemporal de 

Merton e possibilitar inclusão de mais de um ativo de risco, torna-se atraente para 

estimar a demanda por proteção intertemporal. Adotando algumas premissas 

simplificadoras, busca aproximar a literatura acadêmica da aplicação prática. 

O investidor tem vida infinita e deriva utilidade Epstein-Zin-Weil sobre uma corrente 

de consumo, financiada somente por riqueza financeira. Não há restrições de venda 

a descoberto ou de alocação máxima ou mínima por ativo, e a otimização ocorre em 

tempo discreto. A distribuição de retornos dos ativos é representada por um VAR 

nos retornos defasados e outras variáveis de estado preditoras. Assume-se que os 

investidores conhecem os processos geradores de retornos, evitando assim 

incorporar incerteza nos parâmetros17. 

 Classes de Ativos e Composição do VAR 3.1.

O agente tem à sua disposição   ativos para investimento, representados por macro 

classes de ativos18. O retorno real da carteira,       , do período   ao período    , 

é dado por: 

(1)        ∑     (              )
 
           

Os pesos do ativo   na carteira são dados por      e o primeiro ativo, com retorno real 

      , é o título de curto prazo, cujo peso é dado por       ∑     
 

   
. Os outros 

    ativos tem retorno real        com         . 

                                            

17
 O investidor pode antecipar movimentos aprendendo com a observação de retornos, como em 

Brennan (1998), porém a introdução de aprendizado (learning) faz surgir uma nova forma de proteção 
intertemporal na decisão de carteira. 

18
 Ao utilizar classes de ativos, pressupõe-se que os investidores diversificam dentro de cada classe 

de ativos e enfrentam uma decisão final de quanto colocar em cada uma delas. 
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Importante salientar que os retornos      estão na forma de “fatores”, ou seja, podem 

ser aplicados diretamente ao montante investido para determinar o valor final 

resultante após um período. De outra forma, se          é o retorno do ativo   

(incluindo a carteira  ) durante um período, então      (          ). 

O título de curto prazo, cujo retorno real resulta da diferença entre o retorno nominal 

e a variação ex-post da inflação, é fixado como ativo-referência. Porém, não é um 

ativo livre de risco; embora o retorno nominal seja conhecido ex-ante e, portanto, 

seja livre de risco, a variação da inflação embute risco no retorno real. 

Na aplicação empírica, serão utilizados três ativos: (i) um título de curto prazo; (ii) um 

índice diversificado de ações; e (iii) um título pré-fixado de longo prazo. 

Especificamos os excessos de retorno real logarítmicos de cada ativo, em relação 

ao ativo-referência, por um vetor     
19: 

(2)      [                               ]  

Sendo            (      ), para todo ativo  . 

A dinâmica do sistema de variáveis de estado é caracterizada, por premissa, por um 

VAR(1), como em Balduzzi e Lynch (1999, 2000), Barberis (2000), Campbell (1991, 

1996), Hodrick (1992), Kandel e Stambaugh (1996) e Lynch (2001). Utilizar a 

primeira ordem do vetor autorregressivo evita a estimação de parâmetros adicionais. 

O vetor de estado      é composto pelo retorno real logarítmico do ativo-referência 

      , o vetor de excessos de retorno real logarítmicos dos ativos de risco       , e o 

vetor de variáveis preditoras     : 

(3)       [                  ]  

Então o processo gerador de dados para o vetor de estado      é: 

                                            

19
 Para fins de notação, elementos em negrito são vetores ou matrizes. 
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(4)                   

Sendo    o vetor   x   de interceptos,    uma matriz   x   de coeficientes de 

inclinação e      os choques nas variáveis de estado que satisfazem a distribuição: 

    
   

 
        

(5)               [
  

    
    

 

         
 

         

] 

Sendo:   
  a variância do choque no retorno do ativo-referência;     um vetor     

de covariâncias entre os choques no ativo-referência e nos excessos de retorno dos 

outros ativos;     um vetor     de covariâncias entre os choques no ativo-

referência e nas variáveis preditoras;     uma matriz     x     de variância-

covariância dos choques nos excessos de retorno dos outros ativos;     uma matriz 

    x     de covariâncias entre os choques nos excessos de retorno dos outros 

ativos e nas variáveis preditoras; e     uma matriz     x     de variância-

covariância de choques nas variáveis preditoras. 

De acordo com as premissas do VAR homocedástico utilizado, choques tem média 

zero, não são autocorrelacionados, mas tem correlação contemporânea. A premissa 

de homocedasticidade, embora restritiva à primeira vista, encontra base na reduzida 

evidência empírica da influência das variáveis de estado em mudanças no risco20. 

A modelagem não assume mercados completos, hipótese frequente na abordagem 

em tempo contínuo. A correlação entre as variáveis de estado é imperfeita e, como 

no mundo real, não há forma de se proteger totalmente no tempo e nos estados 

usando ativos. 

                                            

20
 Campbell (1987), Glosten, Jagannathan e Runkle (1993) e Harvey (1989, 1991) estudaram como 

as variáveis de estado afetam o risco e sua capacidade preditiva, encontrando que o efeito no risco é 
dominado pelo efeito das variáveis no retorno esperado. Chacko e Viceira (2005) mostraram como 
incluir volatilidade estocástica no modelo em tempo contínuo, enquanto Aït-Sahalia e Brandt (2001) 
adotaram metodologia semiparamétrica para acomodar alterações no risco. 
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 Preferências 3.2.

A função utilidade Epstein-Zin-Weil mantém as conveniências analíticas da CRRA e, 

como visto, separa a aversão a risco relativa   da elasticidade de substituição 

intertemporal do consumo  . A forma da Epstein-Zin-Weil é dada por: 

(6)  [           ]  {       

   

   [       
   

 ]
 

 }

 

   

 

Sendo:   
   

     ,    o consumo no tempo  ;     o coeficiente de aversão a risco 

relativa;     a elasticidade de substituição intertemporal; e       o fator de 

desconto intertemporal. 

A cada período  , o investidor opta por quanto consumir    e quanto alocar em cada 

classe de ativos    de forma a maximizar sua utilidade, usando a informação 

disponível em   e respeitando a seguinte restrição orçamentária intertemporal: 

(7)                    

Como, por premissa, o agente não recebe renda, a riqueza no período seguinte      

é a riqueza do período atual,   , após a subtração do consumo,   , remunerada 

pelos ativos que compõem a carteira. Quando a riqueza é totalmente composta por 

ativos negociáveis, o caso quando não há renda do trabalho, Epstein e Zin (1989, 

1991) encontraram a equação de Euler que deve ser satisfeita pelas decisões 

ótimas de consumo e alocação: 

(8)   {[ (
    

  
)
 

 

 
]

 

      
      

      }    

Para qualquer ativo  , incluindo a própria carteira  . Quando as oportunidades de 

investimento variam no tempo, de acordo com Giovannini e Weil (1989), somente 

existem soluções analíticas para esta equação quando      , ou seja, o caso 
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especial da função utilidade logarítmica (solução míope). Eles também mostraram 

que quando   tende a 1, a razão consumo-riqueza ótima tende a      . 

 Método de Solução 3.3.

Na ausência de soluções analíticas para a equação de Euler (8) quando a aversão a 

risco é diferente de 1, os trabalhos de Campbell e Viceira propõem aproximações 

log-lineares no retorno da carteira e na restrição orçamentária intertemporal, que 

simplificam o método numérico utilizado para resolver a equação. A formulação 

proposta é exata quando a elasticidade de substituição intertemporal   é igual a 1 e 

acurada quando não difere muito de 1. 

A equação de retorno da carteira (1) é uma relação entre retornos simples. O retorno 

na forma logarítmica é preferido, na hipótese de distribuição log-normal, por conter 

duas conveniências: a variável aleatória tem valor sempre positivo, o que é 

compatível com a responsabilidade limitada de alguns ativos, como ações; e a soma 

de duas variáveis log-normais também resulta em uma variável log-normal21. 

No entanto, enquanto o retorno simples da carteira é uma função linear dos retornos 

simples dos ativos que a compõem, com retornos logarítmicos a relação não é 

linear. Fazendo a expansão de Taylor a partir do retorno logarítmico da carteira: 

(9)                 
      

 

 
  

    
         

Sendo   
  a diagonal de    , a matriz de variância e covariância dos excessos de 

retorno. A precisão desta aproximação é maior em curtos intervalos de tempo e 

exata em tempo contínuo. Seu detalhamento pode ser encontrado no apêndice de 

Campbell e Viceira (2002). 

                                            

21
 O uso do retorno em log também ajuda a mitigar o risco de falência, compatível com a hipótese de 

não negatividade da riqueza – riqueza negativa resulta em utilidade infinitamente negativa para o 
indivíduo. Segundo Brandt (2010) a equação de Bellman da formulação em tempo contínuo é o limite 
da formulação em tempo discreto, mas não garante por completo a não negatividade da riqueza. 
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A equação da restrição orçamentária também é não-linear, pois o consumo é 

subtraído da riqueza antes desta ser remunerada pelo retorno da carteira. Campbell 

(1993, 1996) propôs uma aproximação log-linear em torno da média incondicional da 

razão consumo-riqueza. Dividindo a equação da restrição orçamentária por   : 

(10) 
  

    
 (        ) (  

  

  
) 

E aplicando logaritmo dos dois lados da equação: 

(11)                  [             ] 

O segundo termo do lado direito da equação (11) é uma função não-linear do log da 

razão consumo-riqueza. Se esta não varia muito, pode ser aproximada usando uma 

expansão de Taylor de primeira ordem em torno de sua média: 

(12)              (  
 

 
)           

Sendo   e   parâmetros de linearização definidos por        [         ]. 

Quando o investidor escolhe o consumo ótimo,   depende da razão ótima de 

consumo-riqueza e, neste sentido, é endógeno. Esta aproximação é exata quando a 

relação consumo-riqueza é constante (    e    ), e acurada quando não varia 

muito (  não difere muito de 1). 

Aplicando uma expansão de Taylor de segunda ordem na equação de Euler em 

torno das médias condicionais de      ,        e       , obtêm-se: 

(13)         
 

 
                 (      )    (      )  

 

 
    [ 

 

 
      

                  ] 

Esta equação de Euler log-linearizada é exata se o consumo e os retornos dos 

ativos tem distribuição conjunta log-normal, que é o caso quando    . Vamos 

transformá-la da seguinte forma: usamos em (13) o ativo-referência    , 
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subtraímos da equação resultante a forma geral de (13) e, sabendo que       

                  , para        , temos: 

(14)   (             )  
 

 
    (             )  

 

 
(                 )   (       

      )  (             ) 

Sendo: 

             (                ) 

             (                ) 

           (             ) 

           (             ) 

           (             ) 

           (      ) 

A equação (14) relaciona o prêmio pelo risco do ativo  , ajustado pela desigualdade 

de Jensen22, ao seu excesso de covariância com o crescimento do consumo 

(                 ), ao seu excesso de covariância com o retorno real da carteira 

(             ) e à covariância dos excessos de retorno com o retorno real do título 

de curto prazo (             ). 

CCV sugerem que a alocação de carteira é linear no VAR, e a decisão de consumo 

é quadrática no VAR: 

(15)            

                                            

22
 Adiciona-se metade da variância do excesso de retorno, para maior precisão na aproximação. 
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(16)            
      

      

Sendo             e    matrizes a serem determinadas de coeficientes constantes 

no tempo, cujas dimensões são, respectivamente,     x  ;     x  ;   x  ;   x  ; e 

  x  . São constantes no tempo pela utilização de horizonte infinito e consequente 

alocação estacionária, evitando assim a solução do problema de forma recursiva. 

Vale notar que apenas   
    

 
 elementos de    são determinados e os elementos 

de sua diagonal são únicos, mas a razão consumo-riqueza é determinada pela soma 

dos elementos fora da diagonal principal             pois                  . Logo, pode-

se impor normalizações arbitrárias em   , desde que a soma             fique 

irrestrita. Por exemplo,    pode ser matriz simétrica, triangular superior ou inferior. 

Para resolver para os parâmetros, e verificar se a forma linear-quadrática sugerida é 

adequada, colocamos os momentos condicionais de (14) como função dos 

parâmetros do VAR e dos parâmetros a serem determinados de             e   , e 

resolvemos para os parâmetros que satisfazem (14). A expectativa condicional do 

lado esquerdo de (14) é: 

(17)          
 

 
                       

 

 
  

  

Sendo    uma matriz que seleciona o vetor de excesso de retornos    do vetor de 

estado   . Seguindo os autores, as três covariâncias condicionais do lado direito da 

equação (14) podem ser escritas como funções lineares das variáveis de estado: 

(18)                  (                 )       
         

(19)              (             )       
           

(20)              (             )       
      

Sendo   um vetor de 1’s e    e    matrizes de coeficientes a serem determinados. 
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 Escolha da Carteira e Consumo Ótimos 3.4.

Resolvendo a equação de Euler (14) para as alocações de carteira, temos: 

(21)    
 

 
   

  [         
 

 
                   ]  

 

 
   

  [ 
 

 
        

         ] 

A escolha da alocação ótima    acima é uma soma de dois componentes. O 

primeiro é o componente míope da alocação ótima. Investidores com     ajustam 

a alocação por um termo          quando o ativo-referência tem risco. Devido a 

sua natureza míope, este componente não depende da elasticidade de substituição 

intertemporal. 

O segundo é o componente de demanda por proteção intertemporal. Quando    , 

o investidor é avesso a risco e deve se proteger contra choques adversos nas 

oportunidades de investimento. A equação (21) ajuda a ilustrar duas das condições 

de Merton-Samuelson. No caso do investidor logarítmico, tem-se que     e, então, 

a demanda por proteção intertemporal é nula, mesmo se as oportunidades de 

investimento variam no tempo. E quando as oportunidades de investimento são 

constantes, o que ocorre quando somente o intercepto é significativo no VAR e    e 

   são matrizes nulas, a demanda por proteção intertemporal é nula para qualquer 

nível de aversão a risco. 

Substituindo as equações (17) e (18) em (21) e reagrupando os termos, temos: 

(22)            

(23)    (
 

 
)   

  [     
 

 
  

          ]  (  
 

 
)    

  (
   

   
) 

(24)    (
 

 
)    

       (  
 

 
)   

  (
   

   
) 

A equação (22) confirma a formulação linear-quadrática proposta e expressa as 

matrizes de coeficientes    e    como funções dos parâmetros subjacentes que 
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descrevem preferências e da dinâmica das variáveis de estado.    e    também 

dependem dos parâmetros da razão consumo-riqueza,    e   , através das 

matrizes de coeficientes    e   . Os termos ligados a         nas equações (23) e 

(24) refletem o efeito da proteção intertemporal na escolha ótima da carteira. Logo, a 

demanda por proteção intertemporal afeta a alocação média da carteira, através de 

   e   , e a sensibilidade da alocação ótima a mudanças nas variáveis de estado, 

através de   . 

CCV também mostraram que, dado o parâmetro  , as matrizes de coeficientes 
   

   
 e 

   

   
 são independentes da elasticidade de substituição intertemporal  . Isto implica 

que a alocação ótima da carteira é independente de  , dado  . A elasticidade de 

substituição intertemporal   afeta a alocação ótima via determinação do parâmetro 

 , pois        [        ] e          é função de  . Na aplicação empírica 

consideramos o caso em que    . Dessa forma, o valor de   é conhecido e igual 

ao fator de desconto intertemporal  . 

Para a escolha do consumo ótimo, colocando     na equação (13) e reagrupando 

temos: 

(25)                         (      ) 

(26)     
 

 
(
 

 
)     (             ) 

A equação (25) relaciona o crescimento esperado do consumo às preferências e 

oportunidades de investimento. O crescimento rápido do consumo futuro pode ser 

motivado pela maior paciência do investidor, quando o fator de desconto 

intertemporal   tende a 1, e na presença de maior retorno esperado da carteira, 

quando se busca aproveitar boas oportunidades de investimento. A elasticidade de 

substituição intertemporal do consumo   dirige a sensibilidade do crescimento 

planejado de consumo em relação à paciência e retorno esperado da carteira. 

O termo     representa a poupança precaucionária. O aumento do risco de 

crescimento do consumo futuro, em relação ao retorno esperado da carteira, 
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impulsiona a poupança precaucionária e reduz o consumo atual se     (uma 

condição satisfeita pela utilidade CRRA se    ), mas reduz poupança 

precaucionária e aumenta o consumo corrente se    . 

Ao combinar a equação (25) com a restrição orçamentária log-linearizada (12), 

obtêm-se uma equação diferencial para a razão consumo-riqueza: 

(27)                              (      )                    

A equação (27) confirma a sugestão inicial da razão consumo-riqueza como uma 

função quadrática das variáveis de estado na alocação ótima da carteira e possibilita 

resolver para os coeficientes da alocação de carteira   ,    e   . Um método 

numérico resolve a escolha ótima de consumo e carteira, dado o parâmetro de log-

linearização  . 

Especificado o modelo, vale elencar suas limitações. Apesar de ser um modelo para 

mais de um ativo de risco, perde-se poder na estimação quando o menu de ativos é 

expandido. Não existem restrições de venda a descoberto e nem de empréstimo, 

enquanto na realidade o investidor enfrenta restrições de mercado e regulatórias. 

Não é possível incluir a riqueza humana, pela dificuldade em encontrar a equação 

de Euler na presença de ativo inegociável. O investidor tem vida infinita, e embora 

seu horizonte de investimento possa ser utilizado como data terminal esperada, esta 

é uma simplificação. Os modelos de ciclo de vida abordam os dois aspectos acima. 

Foi assumido que os investidores conhecem a distribuição de retornos, cuja 

representação pelo VAR(1) pode não estar corretamente especificada, além de não 

permitir mudanças no risco (homocedástico), e de não ter sido corrigido para vieses 

de pequena amostra. A formulação de preferências via agente com vida infinita, ao 

estabelecer coeficientes constantes no tempo, permite evitar que a solução por 

métodos numéricos seja feita de forma recursiva. 

Do ponto de vista teórico, o modelo tem uma limitação forte. Ao assumir as 

propriedades dos retornos dos ativos como exógenas e, a partir delas, inferir o 
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consumo e carteira ótimos do investidor, a análise se limita a um equilíbrio parcial. O 

escopo da teoria de apreçamento de ativos é a explicação dos retornos dos ativos 

pelas propriedades do fator de desconto estocástico (SDF – Stochastic Discount 

Factor), que, por sua vez, é definido pelo equilíbrio geral da economia – consumo e 

preferências do investidor. 

Mesmo sob tais limitações, o modelo descrito reúne características que, pelo atual 

estágio da literatura, permitem mensurar com simplicidade e parcimônia a demanda 

por proteção intertemporal. Passamos agora à aplicação prática, para investidores 

americanos e brasileiros. 
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4. Aplicação Empírica 

O modelo foi executado para dados dos EUA e Brasil. Em ambos, refletem a decisão 

de um investidor de longo prazo que deve alocar seus recursos em títulos de curto e 

longo prazo e ações, em seus respectivos mercados domésticos. Preferimos o 

mesmo período de tempo para os dois exercícios, prevalecendo a série histórica 

brasileira, mais curta que a americana. A aplicação do modelo ao investidor 

americano permitiu verificar os resultados encontrados por CCV e, assim, compará-

los adequadamente com o caso brasileiro. 

A ausência de uma série longa de retornos de ativos brasileiros exigiu a utilização da 

frequência mensal, a fim de estender a quantidade de períodos. Desta forma, difere 

de CCV, que mensuraram a demanda por proteção intertemporal nas frequências 

anual e trimestral, mas equivale à Rapach e Wohar (2009), que adaptaram a 

formulação de CCV para a frequência mensal. O período utilizado será de janeiro de 

1998 a março de 2012, atingindo um total de 171 meses. 

Além de ser uma série histórica curta, tem a presença de quebras estruturais, como 

a moratória da Rússia em 1998, a maxidesvalorização do real em 1999, a crise pré-

Lula de 2002 e a forte crise do subprime em 2008. Mesmo assim, optamos por 

utilizar a série original, sem tratamentos estatísticos, alinhado ao artigo original. 

Como será visto, a influência da escolha do período amostral nos resultados 

ocorrerá mais pela permanente trajetória de queda de juros de curto prazo no 

período, em ambos os países, do que pelas quebras estruturais. 

 Parâmetros da Função Utilidade 4.1.

Os parâmetros da função utilidade Epstein-Zin-Weil são os mesmos da análise 

original de CCV. As alocações ótimas e a demanda por proteção intertemporal foram 

calculadas para os coeficientes de aversão a risco         e   , e também foi 

analisado, graficamente, o comportamento da demanda por proteção intertemporal 

por ações e títulos de longo prazo quando a tolerância a risco     varia de 0 a 1. 
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Em relação à elasticidade de substituição intertemporal, Campbell e Viceira (2002) 

mostraram que esta tem papel secundário, mais importante nas decisões de 

consumo ótimo. Bhamra e Uppal (2006), em um contexto estilizado, encontraram 

que a elasticidade de substituição intertemporal afeta apenas a magnitude, e não a 

direção, da demanda por proteção intertemporal, resultado também reforçado por 

Rapach e Wohar (2009)23. Com isso, assumiu-se elasticidade de substituição 

intertemporal   constante e igual a um. 

O fator de desconto temporal também foi fixado em linha com CCV:         em 

termos anuais, o equivalente a                    em termos mensais. Vale 

lembrar que o fator de desconto temporal pode substituir, de forma aproximada, o 

horizonte temporal do investidor, possibilitando, na prática, adaptar a solução ótima 

de carteira de acordo com a expectativa temporal de cada investidor. 

 Variáveis de Estado 4.2.

Seguindo o modelo descrito no Capítulo 3, compõem as variáveis de estado: um 

título de renda fixa de curto prazo; um índice representativo do mercado doméstico 

de ações; um título de renda fixa de longo prazo; a taxa nominal de juros de curto 

prazo; o dividend yield do índice de ações; e o term spread da curva de juros. 

Adicionalmente, para calcular o retorno real do título de curto prazo, é necessário um 

índice oficial de inflação em cada país. O Quadro 2 ilustra os índices e ativos 

utilizados. 

Para o Brasil, na ausência de uma série longa de taxas de títulos públicos de curto e 

longo prazos, foram utilizados os contratos de swap negociados na BMF&Bovespa 

entre a taxa over do mercado interbancário (DI – Depósito Interbancário) e uma taxa 

pré-fixada, ambos disponíveis para consulta pela Bloomberg. 

                                            

23
 Bhamra e Uppal (2006) encontraram solução analítica exata para a alocação dinâmica ótima 

quando o investidor aloca entre um ativo livre de risco e outro com risco, durante apenas três 
períodos. 
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O Swap Pré-DI de 30 dias representa o título de curto prazo, cujo retorno real 

mensal logarítmico       resulta da diferença entre o retorno logarítmico do Swap 

Pré-DI de 30 dias e a variação em log ex-post do IPCA – Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo, índice oficial de inflação ao consumidor no Brasil. 

 

Quadro 2 – Lista de Variáveis 

Fonte: Bloomberg. 

Notas: A taxa nominal de curto prazo e o term spread são baseados nos mesmos ativos e índices; o 
dividend yield do S&P 500 também foi obtido da Bloomberg, e o do IBrX foi construído a partir da 
Economatica, como exposto no Apêndice B; todos os dados são de fechamento de mercado no último 
dia útil de cada mês, à exceção dos índices oficiais de inflação que tem divulgação mensal; títulos de 
curto e longo prazo tem série em TIR; retornos baseados na moeda local. 

O IBrX representa o índice de ações, com excesso de retorno mensal logarítmico 

     , resultante da diferença entre o retorno logarítmico mensal do IBrX e o retorno 

logarítmico do título de curto prazo24. O Swap Pré-DI de 1080 dias (três anos) 

representa o título de longo prazo, com excesso de retorno mensal logarítmico      , 

resultante da diferença entre o retorno logarítmico mensal do Swap Pré-DI de 1080 

dias o retorno logarítmico do título de curto prazo25. 

Para os EUA, as séries são compostas pelos títulos públicos federais T-Bill de 3 

meses (curto prazo), T-Bond de 10 anos (longo prazo), o abrangente índice de 

ações S&P 500 e o índice oficial de inflação ao consumidor CPI – Consumer Price 

Index. Retornos e excessos de retornos seguem a mesma lógica descrita para o 

Brasil, respectivamente       ,        e       . 

                                            

24
 O IBrX é composto pelas 100 ações mais negociadas na BMF&Bovespa, tanto em relação ao 

número de negócios quanto ao volume financeiro negociado. O peso que cada ação exerce sobre a 
composição do índice é ponderado por seu respectivo valor de mercado. Pela maior abrangência de 
setores da economia brasileira, é considerado um índice representativo do mercado. 

25
 A preferência pelos contratos de swap em relação a índices como IRF-M (Índice de Renda Fixa do 

Mercado) e IMA-B (Índice de Mercado ANBIMA – Classe B), divulgados pela ANBIMA, também se 
deve à desejável manutenção da duration do título hipotético. A série de swap de 1800 dias inicia em 
2000, daí a preferência pelo Swap Pré-DI de 1080 dias. 

Inflação
Título de curto 

prazo
Ações Título de longo prazo

Variável IPCA Swap Pré-DI 30 dias IBrX Swap Pré-DI 1080 dias

Ticker Bloomberg BZPIIPCA Index PREDI30 Index IBX Index PRDI1080 Index

Variável CPI T-Bill 3 meses S&P 500 T-Bond 10 anos

Ticker Bloomberg CPI Index H15T3M Index SPX Index H15T10Y Index

País

EUA

Brasil
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As séries dos títulos longos estão disponíveis por suas taxas internas de retorno 

(TIR). Para o cálculo do retorno mensal do título pré-fixado longo, seguindo 

Campbell, Lo e MacKinlay (1997), foi utilizada a seguinte fórmula: 

(28)                  (             )  

Sendo:        o retorno mensal logarítmico do título;      a TIR, na forma logarítmica 

e em  , do título de longo prazo com vencimento em   meses;          a TIR, na 

forma logarítmica e em    , do título de longo prazo com vencimento em     

meses. Também foi usada a aproximação                . 

A variável taxa nominal de juros de curto prazo é representada pelo logaritmo da TIR 

mensal do título de curto prazo, e o term spread resulta da diferença simples entre 

os logaritmos das TIRs anualizadas do título de longo prazo e o de curto prazo. 

O dividend yield é um indicador financeiro que representa o quanto uma empresa 

pagou de dividendos a seus acionistas, em determinado período, em relação a seu 

valor de mercado. No caso de um índice, somam-se os dividendos por ação dos 

últimos 12 meses, ponderados pela participação de cada empresa no índice, e 

divide-se pelo preço de mercado do índice ao final do período. Quanto maior o 

dividend yield, mais as empresas distribuem lucros aos acionistas, e intuitivamente, 

se o mercado espera que esta situação permaneça no futuro, o valor de mercado 

das empresas deve subir, resultando em efeito de reversão à média no tempo. 

Enquanto a série do dividend yield do SP&500 foi obtida da Bloomberg, a do IBrX foi 

construída através da Economatica. Usando a composição do índice IBrX e a série 

de dividendos pagos pelas empresas que o compõem, obtivemos uma série que 

permitiu melhor resposta no VAR do que a disponível pela Bloomberg. O método 

para chegar à série pela Economatica, e a motivação para seu uso, estão descritos 

no Apêndice B. 

Daqui em diante, a fim de simplificar a leitura, chamaremos de “título cp” o retorno 

real logarítmico do título de curto prazo, de “ações” o excesso de retorno (em log) do 

índice de ações, de “título lp” o excesso de retorno (em log) do título de longo prazo 
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e de “taxa cp” o logaritmo da taxa nominal de juros de curto prazo. Dividend yield e 

term spread permanecem com suas denominações originais. 

Tabela 1 – Estatística Descritiva das Variáveis de Estado 

 
 
Notas: tx_cp é a taxa de juros nominal de curto prazo; div, o dividend yield; spr é o term spread; valores 
em unidades percentuais, à exceção do log do dividend yield; ações, títulos cp e lp e taxa cp na 
frequência mensal, e term spread em frequência anual; média de retornos ajustada pela desigualdade de 
Jensen; o índice de Sharpe mede o excesso de retorno por unidade de risco do ativo (desvio padrão). 

A Tabela 1 mostra o primeiro e o segundo momentos da distribuição dos retornos e 

variáveis preditoras, e o índice de Sharpe de ações e títulos lp. Vale um cuidado ao 

comparar resultados entre os países, pois há duas diferenças significativas entre as 

amostras: o título “longo” brasileiro tem maturidade de três anos, contra dez anos do 

vencimento do título lp americano; e a carteira representativa do mercado no Brasil 

tem 100 ações, contra 500 nos EUA. 

Além da questão do risco dos ativos ser diferente nos dois países, o estágio mais 

primitivo de desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro influencia a noção 

deste investidor em relação ao horizonte de curto e de longo prazo. É de se esperar, 

portanto, alguma influência da diferença nos ativos nas carteiras ótimas finais. 

Variável Média Desvio Padrão Sharpe Ratio

Brasil, 01/1998 a 03/2012

r_br 1,t 0,80 0,58 ---

x_br 2,t 0,44 8,49 0,05

x_br 3,t 0,76 6,93 0,11

tx_cp_br t 1,29 0,48 ---

div_br t -2,90 0,38 ---

spr_br t 1,91 0,58 ---

EUA, 01/1998 a 03/2012

r_eua 1,t 0,01 0,34 ---

x_eua 2,t 0,12 4,84 0,02

x_eua 3,t 0,37 2,28 0,16

tx_cp_eua t 0,21 0,17 ---

div_eua t -4,05 0,26 ---

spr_eua t 1,68 1,29 ---
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Os três ativos têm retornos mais atrativos no Brasil do que nos EUA (mesmo que o 

título lp brasileiro tenha maturidade sete anos menor do que o americano). O retorno 

do título cp no Brasil é muito superior (0,80%) a nos EUA (0,01%), muito influenciado 

pelo elevado patamar da taxa de juros brasileira, principalmente até 2003. Nos EUA, 

o retorno médio do título cp sofreu impacto da política de taxas de juros próximas a 

zero após a quebra do Lehman Brothers, no ápice da crise de 2008. A evolução 

histórica das taxas cp nos EUA e Brasil é exibida na Figura 2. 

O excesso de retorno de títulos lp superou o excesso de retorno das ações nos dois 

países, motivado pela trajetória de queda da taxa de juros no período. No Brasil, a 

queda foi abrupta, possibilitando grandes ganhos nos títulos lp, cujo retorno real 

médio ficou em quase o dobro do título cp (1,56% e 0,80% respectivamente). Nos 

EUA, embora a magnitude da queda da taxa de juros tenha sido menor que no 

Brasil, o excesso de retorno da renda fixa longa ficou acima da média histórica 

americana, enquanto o excesso da renda variável ficou abaixo do observado 

historicamente. As ações brasileiras tiveram atrativo excesso de retorno (0,44%). 

 

Figura 2 – Série Histórica das Taxas de Juros de Curto Prazo: Brasil e EUA 

Fonte: Elaboração própria. 

Notas: Taxas em frequência anual, em log e em unidades percentuais; foram utilizadas as mesmas variáveis 
e período escolhidos para o exercício. 

Consequentemente, os títulos lp apresentam melhor índice de Sharpe que as ações, 

tendo ainda menor volatilidade, ainda que esta tenha sido bastante alta no Brasil 

(6,93%). Estes resultados contrastam com os de CCV, que exibem ações como ativo 
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com maior excesso de retorno e índice de Sharpe. Intuitivamente, espera-se que em 

nosso exercício a alocação ótima em títulos lp seja superior à de ações. 

 Estimação do VAR 4.3.

As Tabelas 2 e 3 mostram os resultados da estimação do VAR para EUA e Brasil, 

respectivamente. A leitura da equação de cada variável de estado é feita por linhas; 

por exemplo, no caso brasileiro, a equação para o retorno do título cp é: 

                                                                

Estão ausentes da equação a constante, o coeficiente do excesso de retorno de 

títulos lp e o coeficiente do dividend yield, que são nulos. Para cada equação, a linha 

superior mostra os coeficientes e a inferior os testes de significância – estatística t 

para os coeficientes individuais e p-valor da estatística F para o teste de significância 

conjunta. Na última coluna temos o R2 da equação e, na parte de baixo da tabela, a 

estrutura de covariância dos choques do VAR, sendo as entradas acima da diagonal 

principal a correlação contemporânea dos choques entre as variáveis. 

Iniciando pela Tabela 2, o título cp é o ativo melhor explicado pelo VAR na amostra 

americana, com R2 de 0,35 e dois coeficientes positivos e significativos – seu próprio 

retorno defasado, o que mostra persistência na série, e a taxa cp. O term spread, 

com estatística t pouco abaixo de 2, detém alguma relevância. 

Como esperado, repete-se na nossa amostra a difícil explicação, pelo VAR, do 

excesso de retorno de ações26. Em sua equação, nenhum coeficiente é significativo 

e o p-valor da estatística F é alto (0,28). Ainda, o poder explicativo do dividend yield 

é baixo (estatística t de 0,27), em linha com os estudos vistos na subseção 2.2, que 

atestam a queda do poder de previsão deste indicador. 

                                            

26
 Estimadores de mínimos quadrados estão sujeitos a vieses de pequena amostra, mas como corrigi-

los é bastante complicado no sistema VAR descrito, seguimos CCV, que assumiram que os 
investidores tratam as estimativas como conhecidas e dadas. 
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Tabela 2 – EUA – Resultados do VAR 

 
 
Notas: As raízes invertidas do VAR estimado situam-se dentro do círculo unitário, então este é 
estacionário; critérios de informação de Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ) indicam a defasagem 1 como 
adequada; desvios padrão seguem a frequência mensal de retornos; valores em negrito indicam quando 
o coeficiente é significativo pela estatística de testes (t e p-valor de F). 

Os títulos lp tem um pouco mais de sucesso, com p-valor da estatística F zerado e 

dois coeficientes significativos: o term spread e o excesso de retorno de ações – 

este, com coeficiente negativo, evidencia uma relação negativa no tempo entre o 

excesso de retorno em ações e títulos lp. 

As variáveis preditoras mostram persistência em suas defasagens e R2 elevado, 

indicando que podem ser representadas por um processo autorregressivo 

univariado. Taxa cp e dividend yield são altamente persistentes (coeficientes 1,04 e 

0,97 respectivamente) e o term spread um pouco menos (0,85). 

Na Tabela 3, a estimação para a amostra brasileira também mostra o título cp como 

o mais bem explicado dos retornos, com R2 ainda mais alto (0,74) e quatro 

coeficientes significativos: seu próprio retorno defasado, o excesso de ações, a taxa 

constante r_eua 1,t x_eua 2,t x_eua 3,t tx_cp_eua t div_eua t spr_eua t R 2

Variável (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (p)

0,00 0,39 -0,01 0,01 1,21 0,00 0,08 0,35

0,60 3,56 -1,73 0,67 3,06 1,12 1,86 0,00

0,06 -0,17 0,12 -0,12 -8,16 0,01 -1,06 0,04

0,75 -0,17 1,21 -0,61 -0,98 0,27 -1,20 0,28

0,02 1,33 -0,09 0,16 7,18 0,01 1,04 0,16

0,58 1,70 -2,35 1,79 1,83 1,10 2,64 0,00

0,00 -0,01 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,99

0,14 -2,77 2,81 -0,76 52,80 0,58 1,86 0,00

-0,14 -1,03 -0,11 0,12 -1,34 0,97 0,11 0,96

-1,59 -1,04 -1,15 0,61 -0,15 36,59 0,11 0,00

0,00 -0,02 0,00 -0,01 -1,15 0,00 0,85 0,96

-0,54 -0,15 -0,50 -1,18 -2,72 -1,32 19,38 0,00

r_eua 1,t x_eua 2,t x_eua 3,t tx_cp_eua t div_eua t spr_eua t
1,00 0,01 0,00 -0,02 -0,05 0,02 ---

--- 1,00 -0,13 0,11 -0,92 0,03 ---

--- --- 1,00 -0,27 0,15 -0,63 ---

--- --- --- 1,00 -0,06 -0,57 ---

--- --- --- --- 1,00 -0,08 ---

--- --- --- --- --- 1,00 ---

div_eua t
spr_eua t

Variável

r_eua 1,t
x_eua 2,t
x_eua 3,t
tx_cp_eua t

div_eua t+1

Matriz de Correlação Contemporânea dos Resíduos

r_eua 1,t+1

x_eua 2,t+1

x_eua 3,t+1

tx_cp_eua t+1

spr_eua t+1
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cp e o term spread. As ações brasileiras também sofrem para ser explicadas pelo 

VAR. Embora R2 e p-valor da estatística F sejam parecidos nos dois países, e o term 

spread apareça com alguma relevância, as equações diferem quanto aos 

coeficientes mais significativos: o próprio excesso de retorno defasado nos EUA, e 

dividend yield no Brasil. 

Tabela 3 – Brasil – Resultados do VAR 

 
 
Notas: As raízes invertidas do VAR estimado situam-se dentro do círculo unitário, então este é 
estacionário; critérios de informação de Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ) indicam a defasagem 1 como 
adequada; desvios padrão seguem a frequência mensal de retornos; valores em negrito indicam quando 
o coeficiente é significativo pela estatística de testes (t e p-valor de F). 

Os títulos lp brasileiros também tem coeficientes significativos diferentes da amostra 

americana: a taxa cp (positivo) e o dividend yield (negativo), além da constante. Em 

relação às variáveis preditoras, a alta persistência também aparece, mas em menor 

magnitude: 0,79 para a taxa cp, 0,94 para o dividend yield e 0,85 para o term 

spread. 

constante r_br 1,t x_br 2,t x_br 3,t tx_cp_br t div_br t spr_br t R 2

Variável (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (p)

0,00 0,46 -0,01 0,00 0,48 0,00 -0,04 0,74

0,33 6,86 -2,77 -0,48 5,52 0,85 -3,06 0,00

0,14 -1,80 0,04 -0,12 0,44 0,04 -0,38 0,03

1,17 -0,83 0,38 -0,93 0,19 1,35 -1,15 0,37

-0,29 -1,28 0,06 0,08 8,27 -0,07 0,34 0,12

-2,54 -0,77 0,56 0,79 3,79 -2,32 1,22 0,00

0,01 0,01 -0,01 0,00 0,79 0,00 0,00 0,88

3,55 0,30 -2,17 0,69 15,93 2,84 0,97 0,00

-0,21 0,51 -0,12 0,14 1,52 0,94 0,25 0,93

-1,49 0,20 -1,16 0,98 0,48 26,90 0,67 0,00

0,01 0,33 0,08 -0,05 -0,36 0,00 0,85 0,70

0,43 0,62 2,45 -1,05 -0,42 0,40 10,83 0,00

r_br 1,t x_br 2,t x_br 3,t tx_cp_br t div_br t spr_br t
1,00 -0,11 0,12 -0,17 0,12 0,04 ---

--- 1,00 0,44 -0,06 -0,75 -0,45 ---

--- --- 1,00 -0,59 -0,41 -0,57 ---

--- --- --- 1,00 0,10 -0,33 ---

--- --- --- --- 1,00 0,38 ---

--- --- --- --- --- 1,00 ---

r_br 1,t
x_br 2,t
x_br 3,t
tx_cp_br t
div_br t
spr_br t

Matriz de Correlação Contemporânea dos Resíduos

spr_br t+1

Variável

r_br 1,t+1

x_br 2,t+1

x_br 3,t+1

tx_cp_br t+1

div_br t+1
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A estrutura de covariância dos choques evidencia a alta correlação negativa entre 

choques no excesso de retorno de ações e do dividend yield, importante para 

esclarecer o surgimento da proteção intertemporal de ações, e duas outras relações 

importantes para títulos lp: as correlações, também negativas, entre os choques no 

excesso de retorno de títulos lp e choques na taxa de curto prazo e no term spread. 

Tais ocorrências aparecem nos dois países e, em comparação com CCV, somente 

diferem quanto ao efeito dos choques entre excesso de títulos lp e term spread, que 

naquele estudo é positivamente correlacionado. 

Partimos agora para a alocação estratégica entre ações, títulos cp e lp, a fim de 

encontrar a demanda por proteção intertemporal. Na subseção 4.4 apresentamos os 

resultados para o investidor americano e comparamos com os de CCV, seguindo, na 

subseção 4.5, para o caso brasileiro. 
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 Demanda por Proteção Intertemporal nos EUA 4.4.

Por premissa, o investidor toma a distribuição de retornos representada pelo VAR 

estimado como dada, e busca a carteira ótima que maximize sua função utilidade. 

As soluções ótimas de carteira, com base no modelo descrito e no VAR estimado, 

foram encontradas usando o software MATLAB27. 

A alocação ótima em ações e títulos varia a cada período, de acordo com o conjunto 

de informações disponível. Nosso primeiro passo, com base nas 171 diferentes 

alocações ótimas (total, míope e por proteção intertemporal), é analisar como suas 

médias se comportam em relação a diferentes especificações do VAR e, também, 

alterações no grau de aversão a risco do investidor. A Tabela 4 reporta as alocações 

médias ótimas pelos ativos americanos, quando variamos: 

a) Na horizontal, o número de variáveis de estado no VAR: as alocações ótimas 

são computadas para cinco diferentes especificações de VAR(1), de forma 

incremental: somente o termo constante (coluna Constante); adicionando 

retornos com uma defasagem (ARt); adicionando a taxa cp (tx_cpt); adicionando 

o dividend yield (divt); e completo, adicionando o term spread (sprt); 

b) Na vertical, a aversão a risco relativa, para os quatro coeficientes:    , que 

equivale à utilidade logarítmica, e    ,   e   . 

Atendendo a duas condições de Merton-Samuelson, inexiste demanda por proteção 

intertemporal quando: o investidor tem utilidade logarítmica – a alocação média 

ótima por proteção é zero para todos os ativos quando    ; e quando as 

oportunidades de investimento variam, mas independente dos retornos de ativos – a 

alocação média ótima por proteção é zero, para qualquer grau de aversão a risco, 

quando o VAR especificado só tem a constante. Logicamente, isto ocorre para o 

caso brasileiro e americano. 

                                            

27
 O código em MATLAB do artigo original de CCV é gentilmente cedido pelos autores e acessível 

através do site http://scholar.harvard.edu/campbell/data. 

http://scholar.harvard.edu/campbell/data
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Tabela 4 – EUA – Demandas Médias por Ativos 

 
 
Notas: Alocações em unidades percentuais; o fator de desconto temporal e a elasticidade de substituição 
intertemporal foram mantidos constantes em todos os exercícios; a última coluna corresponde ao VAR 
estimado na Tabela 2; a soma das alocações totais em títulos de curto e longo prazo e ações resulta em 
100%; a soma das demandas por proteção intertemporal é zero. 

Constante ARt tx_cpt divt sprt

EUA, 01/1998 a 03/2012, g =1, y =1, d =0,92 1/12

Míope -751,14 -834,34 -850,03 -849,34 -870,96

Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total -751,14 -834,34 -850,03 -849,34 -870,96

Míope 111,43 103,73 106,39 105,86 101,12

Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 111,43 103,73 106,39 105,86 101,12

Míope 739,71 830,61 843,65 843,48 869,84

Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 739,71 830,61 843,65 843,48 869,84

EUA, 01/1998 a 03/2012, g =2, y =1, d =0,92 1/12

Míope -324,57 -367,26 -374,83 -374,50 -385,42

Proteção 0,00 -6,93 -0,15 -3,54 -280,04

Total -324,57 -374,18 -374,99 -378,04 -665,46

Míope 55,81 51,89 53,17 52,92 50,53

Proteção 0,00 29,10 34,08 37,69 49,94

Total 55,81 80,99 87,26 90,62 100,47

Míope 368,75 415,36 421,66 421,57 434,89

Proteção 0,00 -22,17 -33,93 -34,15 230,10

Total 368,75 393,19 387,73 387,42 664,99

EUA, 01/1998 a 03/2012, g =5, y =1, d =0,92 1/12

Míope -68,62 -87,01 -89,72 -89,59 -94,09

Proteção 0,00 -4,99 -3,70 -11,42 -287,79

Total -68,62 -92,00 -93,41 -101,00 -381,88

Míope 22,44 20,79 21,25 21,16 20,18

Proteção 0,00 18,29 17,95 26,86 47,35

Total 22,44 39,08 39,20 48,02 67,53

Míope 146,18 166,22 168,47 168,43 173,91

Proteção 0,00 -13,30 -14,25 -15,44 240,44

Total 146,18 152,92 154,21 152,98 414,35

EUA, 01/1998 a 03/2012, g =20, y =1, d =0,92 1/12

Míope 59,35 53,12 52,84 52,87 51,57

Proteção 0,00 -3,53 -7,69 -9,66 -173,08

Total 59,35 49,59 45,15 43,21 -121,51

Míope 5,76 5,24 5,29 5,28 5,01

Proteção 0,00 7,11 2,65 5,68 22,37

Total 5,76 12,35 7,94 10,96 27,37

Míope 34,89 41,64 41,87 41,85 43,43

Proteção 0,00 -3,58 5,04 3,98 150,71

Total 34,89 38,06 46,91 45,84 194,14

Título LP

Ações

Título LP

Título CP

Ações

Título CP

Título CP

Variável

Ações

Título LP

Título CP

Ações

Título LP
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Analisando a Tabela 4 horizontalmente, vemos o comportamento de um investidor 

que mantém seu grau de aversão a risco, mas aumenta gradativamente as variáveis 

que compõem sua expectativa sobre a distribuição de retornos. Na primeira linha, o 

caso especial de preferências logarítmicas, percebe-se o efeito causado pelo maior 

índice de Sharpe de títulos lp, direcionando mais de 800% da carteira para esta 

classe de ativo, enquanto ações tem papel secundário com 101,12% e títulos cp são 

fortemente vendidos a descoberto. 

A alocação em ativos de risco começa a declinar com o aumento da aversão a risco. 

Por exemplo, o investidor com    , em comparação com o investidor logarítmico, 

assume posição a descoberto menor em títulos cp (-385,42% vs -870,96%), compra 

menos ações (50,53% vs 101,12%) e menos títulos lp (434,89% vs 869,84%). É o 

resultado esperado, uma vez que o investidor avesso a risco não gosta de variância 

nos retornos, e a volatilidade de ações e títulos lp é muito superior à do título cp. 

Contudo, sendo um investidor de longo prazo e que reconhece a variação nas 

oportunidades de investimento, ele busca proteção intertemporal em ações e títulos 

lp, o que atenua a queda da alocação total nestes ativos. O investidor de longo 

prazo com     passa a ter -665,46% em títulos cp, 100,47% em ações e 664,99% 

em títulos lp. 

À medida que o investidor se torna mais avesso a risco, analisando verticalmente a 

Tabela 4, o efeito da demanda por proteção intertemporal na alocação total 

aumenta. Tomando as ações como exemplo, um investidor americano bastante 

avesso a risco (   0) ainda investe em ações, porém em menor magnitude: total 

de 27,37%, sendo 22,37% motivados pela demanda por proteção intertemporal. 

Assim, mesmo que o investidor conservador saiba como lidar com a dinâmica da 

proteção intertemporal, o risco dos ativos ainda é importante para determinar o 

tamanho da alocação na carteira, e a razão entre a demanda por proteção 

intertemporal e a demanda míope aumenta substancialmente com a aversão a risco. 
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Figura 3 – EUA – Demandas Médias por Ações e Títulos LP 

Fonte: Elaboração própria. 

Notas: No eixo horizontal está a tolerância a risco   ⁄ ; valores de   variam de 1 a 2000 para a construção 
do gráfico, que mostra, da esquerda para a direita, como a alocação se comporta quando o investidor é 
cada vez mais avesso a risco (menor tolerância a risco); alocações, no eixo vertical, em unidades 
percentuais. 

A demanda por proteção intertemporal por títulos lp cai menos, em termos relativos, 

em função da aversão a risco. Mesmo investidores ultra conservadores ainda 

alocam mais de 100% da carteira em títulos longos, evidência de que estes são 

seguros para investidores de longo prazo. A Figura 3 ilustra graficamente as 

demandas médias por ações (painel superior) e por títulos lp (painel inferior) em 

função de níveis de tolerância a risco. A partir dela, percebe-se que a alocação 

míope é uma função linear crescente do nível de tolerância a risco   ⁄ , como 

esperado pela teoria de carteiras de Markowitz, que a existência de excesso de 

retorno em ações e títulos lp é suficiente para manter alocação míope positiva 
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nestes ativos (mas tende a zero para investidores ultra conservadores), e por último, 

que a demanda por proteção intertemporal é positiva para ambos. 

Em relação às amostras do artigo original, nossos resultados são semelhantes, ao 

menos na direção e sentido, ao da amostra anual e mais longa, quando o investidor 

de longo prazo se protege nas ações e na renda fixa; e diferentes dos da amostra 

trimestral, em que o investidor vende títulos lp a descoberto (demanda negativa por 

proteção intertemporal) para comprar ações (demanda positiva por proteção 

intertemporal)28. 

São pontos chave para entender as diferenças: a correlação entre os choques de 

excessos de retornos de ações e de títulos lp; e a magnitude dos índices de Sharpe 

de ações e títulos lp. Em nossa amostra (e na anual de CCV), a correlação é 

negativa, o que desestimula a venda de uma classe de ativo (a que tem menor 

índice de Sharpe), a descoberto, para compra da outra. Na amostra trimestral de 

CCV esta correlação é positiva e, como ações tem maior índice de Sharpe, prefere-

se comprar ações e vender títulos lp – pela correlação positiva dos choques nos 

excessos, uma classe de ativo acaba servindo de proteção contra a outra. 

Como entender a origem da demanda por proteção intertemporal? São vários os 

efeitos possíveis, representados pelo sistema VAR multivariado. No entanto, o caso 

de títulos lp para o investidor americano parece ter uma explicação dominante, dada 

pela dinâmica do term spread e sua relação com o retorno destes títulos, uma vez 

que a demanda por proteção aparece apenas na formulação completa do VAR. 

Investidores carregam posições compradas em títulos lp, motivados por seu atrativo 

excesso de retorno. Na eventualidade de um choque negativo no retorno do título lp, 

há impacto no retorno da carteira ao final do período em questão; no entanto, via 

correlação negativa contemporânea dos choques, o term spread aumenta, o que por 

sua vez aumenta o excesso de retorno esperado de títulos lp dois períodos à frente. 

O investidor de longo prazo enxerga o aumento no term spread como um maior 

                                            

28
 É necessário um cuidado na comparação com as amostras de CCV em relação aos títulos longos, 

que tem vencimento de 20 anos na amostra anual e de cinco anos na amostra trimestral. 
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excesso de retorno esperado na renda fixa, embora tal aumento cause impacto 

negativo no excesso de retorno no período em questão. 

Esta dinâmica se soma a outra, mais evidente, de correlação negativa entre o 

retorno dos títulos longos e a queda nas taxas de juros de curto prazo, exposta entre 

outros por Campbell e Viceira (2001), em que o título lp é o ativo livre de risco para 

investidores de longo prazo em contextos de taxas de juros em queda e ambiente de 

inflação controlada, justamente o caso do período analisado. 

No caso das ações, o efeito que embasa a demanda por proteção intertemporal está 

presente em nossa amostra e decorre da dinâmica do dividend yield e sua relação 

com o excesso de retorno das ações. Se há um choque negativo no retorno de 

ações, pelo efeito correlação contemporânea, tem-se choque positivo no dividend 

yield que, por sua vez, aumenta o excesso de retorno esperado de ações, via 

coeficiente positivo do dividend yield na equação de excesso de retorno de ações. 

Vale apontar outra diferença entre nossa amostra e as de CCV: a correlação positiva 

entre choques no excesso de retorno de ações e na taxa cp. Pelos coeficientes do 

VAR, percebe-se a noção intuitiva de que altas taxas cp afetam negativamente o 

excesso de retorno em ações, mas na nossa amostra, um choque inesperado de 

alta na taxa cp aumenta, na data t, o excesso de retorno em ações. Como o mesmo 

choque reduz o excesso de retorno em títulos lp, encontramos aqui outra motivação, 

mais branda, para o investidor se proteger nos dois ativos. 

Os efeitos expostos acima dão uma perspectiva diferente para ações e títulos lp, que 

não são captados por investidores de curto prazo: tais ativos servem como proteção 

contra a variação de seus próprios retornos ao longo do tempo. Sob este contexto, 

ações e títulos lp apresentam a desejável propriedade de variância acumulada 

decrescente no tempo. Logo, são ativos que se tornam mais seguros à medida que 

o horizonte de investimento aumenta. 
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Figura 4 – EUA – Alocação Histórica e Componentes Míope e Proteção 

Fonte: Elaboração própria. 

Notas: Investidor com    ; nos eixos verticais, a alocação em cada ativo está em unidades percentuais; 
no terceiro painel, a alocação em ações tem escala no eixo à direita, para facilitar a visualização; a escala 
vertical à esquerda foi uniformizada nos três painéis para facilitar a comparação entre os componentes 
de alocação. 
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Vamos verificar agora como a alocação ótima entre os vários ativos muda com o 

tempo e as variáveis de estado. A Figura 4 mostra, para um investidor de aversão a 

risco    , como as alocações total, míope e por proteção se alteram a cada 

rebalanceamento mensal. Como era de se esperar, a alocação ótima total é positiva 

para ações e títulos lp, e negativa para títulos cp, durante quase todo o período. A 

alocação míope é bastante volátil, respondendo diretamente às alterações no 

conjunto de informações disponível a cada período. Como exemplo, a alocação total 

em títulos lp em novembro de 2008, de 2372,39%, é uma resposta à rápida escalada 

do term spread durante o ano, que iniciou janeiro em 0,99% e finalizou outubro em 

3,05%. 

O terceiro painel da Figura 4 indica que a demanda por proteção intertemporal é 

menos volátil que a demanda míope. Embora ações e títulos lp tenham demanda por 

proteção positiva durante quase todo o período, é perceptível a tendência de queda, 

que leva a demanda ao campo negativo em meados de 2011 – consequentemente, 

títulos cp passam a ter alocação positiva, tanto míope quanto por proteção. Uma 

explicação para a mudança de tendência é a política monetária americana dos 

últimos anos, de taxas de juros muito próximas a zero, que representa grande 

deterioração nas oportunidades de investimento. Uma provável alta de juros no 

futuro afasta investidores dos títulos lp, e embora o efeito da taxa de juros seja 

menor para a renda variável, o excesso de retorno e o dividend yield do final do 

período não estimula os investidores a se posicionarem em ações. Os gráficos da 

evolução histórica das variáveis de estado podem ser vistos no Apêndice C. 

Mesmo com a mudança de tendência no período recente, permanece a evidência de 

demanda por proteção intertemporal positiva, por ações e títulos lp, nos EUA. Não 

obstante as diferenças apontadas em relação a CCV, principalmente a redução do 

índice de Sharpe de ações e a significativa participação da variável term spread para 

títulos lp, é possível afirmar que as conclusões originais de CCV permanecem 

vigentes29. Vejamos agora os resultados brasileiros. 

                                            

29
 De fato, os gráficos de alocação histórica do artigo original já apontavam a tendência crescente da 

demanda por proteção por títulos lp, em detrimento da demanda por proteção por ações. 
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 Demanda por Proteção Intertemporal no Brasil 4.5.

Seguindo a mesma linha de raciocínio do caso americano, a Tabela 5 mostra as 

alocações ótimas em função das especificações do VAR e da aversão a risco, a 

Figura 4 apresenta o gráfico das alocações médias vis a vis níveis de tolerância a 

risco e a Figura 5, a evolução das alocações ótimas no tempo. 

Índices de Sharpe positivos indicam alocação míope positiva em ações e títulos lp, 

que decresce de acordo com a aversão a risco. Contudo, a alocação míope em 

ações não é significativa, variando de 2,87% (   ) a 0,79% (   0), amplamente 

dominada pela alocação em títulos lp, cujo excesso de retorno no período é bastante 

atrativo (0,76%, de acordo com a Tabela 1). 

A demanda por proteção intertemporal aparece na leitura horizontal da Tabela 5, tanto 

para ações quanto para títulos lp, mas o sentido da dinâmica diverge à medida que o 

investidor se torna mais avesso a risco. Investidores de moderada aversão a risco tem 

maior exposição em ações devido ao efeito intertemporal, mas este volta a decrescer 

à medida que a aversão a risco aumenta. Por outro lado, a demanda por proteção 

intertemporal por títulos lp é positiva e crescente com a aversão a risco, ou seja, 

quanto mais avesso a risco, mais o investidor aplica em títulos longos, uma forte 

evidência de que estes agem como ativo livre de risco para investidores de longo 

prazo no Brasil. A Figura 4 ilustra tais resultados graficamente. 

Mesmo que a dinâmica de proteção intertemporal por títulos lp no Brasil e EUA 

sejam diferentes, deve-se alertar para o efeito de escala. O investidor logarítmico 

americano aloca, no total, 869,84% em títulos lp, enquanto o brasileiro, 172,99%. O 

sentido diferente da dinâmica faz os números convergirem, até certo ponto, quando 

a aversão a risco aumenta. O investidor      nestes países tem alocação média 

total em títulos lp muito parecida: 240,46% no Brasil e 194,14%. Os maiores retornos 

reais de ativos brasileiros evitam que o investidor tenha que tomar elevadas 

posições em ativos de maior rendimento, o que não ocorre nos EUA. 
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Tabela 5 – Brasil – Demandas Médias por Ativos 

 
 
Notas: Alocações em unidades percentuais; o fator de desconto temporal e a elasticidade de substituição 
intertemporal foram mantidos constantes em todos os exercícios; a última coluna corresponde ao VAR 
estimado na Tabela 3; a soma das alocações totais em títulos de curto e longo prazo e ações resulta em 
100%; a soma das demandas por proteção intertemporal é zero. 

Constante ARt tx_cpt divt sprt

Brasil, 01/1998 a 03/2012, g =1, y =1, d =0,92 1/12

Míope -64,67 -65,65 -73,85 -75,65 -75,86

Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total -64,67 -65,65 -73,85 -75,65 -75,86

Míope 11,03 9,77 9,78 7,45 2,87

Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 11,03 9,77 9,78 7,45 2,87

Míope 153,64 155,89 164,08 168,20 172,99

Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 153,64 155,89 164,08 168,20 172,99

Brasil, 01/1998 a 03/2012, g =2, y =1, d =0,92 1/12

Míope 18,43 17,53 13,16 12,23 12,18

Proteção 0,00 2,69 -32,23 -45,09 -103,97

Total 18,43 20,22 -19,07 -32,87 -91,79

Míope 5,90 5,11 5,09 3,90 1,77

Proteção 0,00 -1,18 5,49 22,90 7,67

Total 5,90 3,93 10,59 26,80 9,44

Míope 75,67 77,36 81,74 83,87 86,05

Proteção 0,00 -1,51 26,74 22,19 96,30

Total 75,67 75,85 108,48 106,07 182,35

Brasil, 01/1998 a 03/2012, g =5, y =1, d =0,92 1/12

Míope 68,29 67,43 65,37 64,95 65,01

Proteção 0,00 0,77 -32,99 -51,03 -178,21

Total 68,29 68,20 32,38 13,93 -113,21

Míope 2,82 2,32 2,29 1,77 1,12

Proteção 0,00 1,19 6,73 28,21 11,20

Total 2,82 3,51 9,02 29,98 12,32

Míope 28,88 30,25 32,35 33,28 33,88

Proteção 0,00 -1,96 26,25 22,82 167,01

Total 28,88 28,29 58,60 56,10 200,89

Brasil, 01/1998 a 03/2012, g =20, y =1, d =0,92 1/12

Míope 93,22 92,39 91,47 91,32 91,42

Proteção 0,00 -1,22 -26,86 -44,17 -241,87

Total 93,22 91,16 64,61 47,15 -150,45

Míope 1,28 0,92 0,88 0,70 0,79

Proteção 0,00 3,19 6,92 26,22 9,20

Total 1,28 4,11 7,80 26,92 9,99

Míope 5,49 6,69 7,65 7,98 7,80

Proteção 0,00 -1,97 19,94 17,95 232,66

Total 5,49 4,72 27,59 25,93 240,46

Título LP

Título CP

Ações

Ações

Título LP

Título CP

Título CP

Ações

Variável

Título CP

Ações

Título LP

Título LP
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No caso brasileiro, embora a taxa cp seja a variável mais significativa, no VAR, para 

explicar o excesso de retorno em títulos lp, o efeito dominante para a alocação por 

proteção intertemporal por estes títulos é, como nos EUA, o term spread. A leitura 

horizontal da Tabela 5 deixa claro este resultado, fazendo o efeito intertemporal 

disparar quando a variável term spread é incluída no VAR. Portanto, o racional 

utilizado para explicar a demanda por proteção intertemporal positiva por títulos lp 

nos EUA, também serve para o caso brasileiro, evidenciando a participação das 

variáveis taxa cp e, principalmente, o term spread. 

No caso das ações, embora o investidor parta de uma alocação míope muito 

reduzida por este ativo, o efeito intertemporal é bastante forte, fazendo a demanda 

por proteção ser 11,70 vezes superior à demanda míope no caso do investidor 

    . Esta razão é bastante superior à do caso americano, sendo motivada pela já 

exposta correlação negativa dos choques no dividend yield e no excesso de retorno 

de ações, mas intensificada pelo maior coeficiente do dividend yield na equação do 

excesso de retorno no VAR: 0,04 no Brasil e 0,01 nos EUA. 

Um aspecto da amostra brasileira difere das abordadas até então. Pelo VAR exposto 

na Tabela 3, a correlação entre os choques no excesso de retorno de ações e no 

excesso de retorno de títulos lp é positivo no Brasil, como na amostra trimestral de 

CCV. Seguindo a lógica apresentada na subseção anterior, o investidor de longo 

prazo deveria ter demanda por proteção negativa por um ativo (possivelmente o de 

menor índice de Sharpe) e positiva pelo outro, mas como já visto, no Brasil a 

demanda é positiva para ambos. 

Deve-se observar as correlações dos choques entre os excessos de ações e títulos 

lp e os nas variáveis preditoras, bem como o sinal dos coeficientes no VAR, para 

entender o motivo. Primeiro, todos os choques nos excessos de retorno tem 

correlação negativa com os choques nas variáveis preditoras. O sinal do coeficiente 

indicará se a dinâmica do choque na variável faz o excesso convergir ou divergir à 

média no tempo. Para a taxa cp, os coeficientes de ações e títulos lp são positivos, 

representando reversão à média. Nas outras duas, dividend yield e term spread, os 

efeitos são inversos. Excesso de ações reverte à média com o dividend yield (como 
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já visto) e diverge com o term spread. Excesso de títulos lp reverte à média com o 

term spread (como também já visto) e diverge com o dividend yield. 

 

 

Figura 5 – Brasil – Demandas Médias por Ações e Títulos LP 

Fonte: Elaboração própria. 

Notas: No eixo horizontal está a tolerância a risco   ⁄ ; valores de   variam de 1 a 2000 para a construção 
do gráfico, que mostra, da esquerda para a direita, como a alocação se comporta quando o investidor é 
cada vez mais avesso a risco (menor tolerância a risco); alocações, no eixo vertical, em unidades 
percentuais. 

Resulta que o investidor mantém os dois ativos, pois eles respondem de forma 

diferente em relação às variáveis preditoras, mesmo que os excessos de retorno 

sejam positivamente correlacionados. A predominância dos títulos lp, pelos motivos 

já expostos, relega as ações a um papel secundário na demanda por proteção. 

A conclusão a favor da demanda por proteção intertemporal por ações no Brasil, 

todavia, requer certos cuidados, pois a exposição é muito pequena e estamos 
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tratando da alocação média durante todo o período. Na Figura 6 podemos avaliar 

como as alocações ótimas evoluíram durante todo o período, que tem como pano de 

fundo o forte movimento de queda na taxa nominal de juros, inflação ainda presente 

entre 1998 e 2002 e acomodada a partir de então. 

Até 2003, as taxas de juros oscilaram em patamares elevados e o term spread 

também tinha valores altos (lembrando, os gráficos das variáveis de estado estão no 

Apêndice C), efeitos que motivaram alta alocação em títulos lp, tanto míope quanto 

por proteção. A partir de 2003, a demanda por proteção por títulos lp engata 

evidente trajetória de queda, chegando quase ao campo negativo ao final do 

período. 

A demanda por proteção por ações, embora reduzida, inicia o período com valores 

negativos, inverte para o campo positivo a partir de 2003 e passa a oscilar entre zero 

e baixos valores positivos desde então. Em resumo, as demandas por ações e 

títulos lp invertem de direção no período, sugerindo que os resultados encontrados 

neste estudo devem se alterar à medida que a taxa de juros permaneça em 

patamares baixos, tendo como efeito imediato a redução no retorno da renda fixa 

longa em relação à ações. 

A dependência dos resultados em relação ao período escolhido também é verificada 

quando os comparamos aos de Maciel Jr. (2004) e Russi (2010). 

Maciel Jr. (2004) se baseou em CCV para um período reduzido, de julho de 1998 a 

junho de 2004, e com outras variáveis de estado, como o IPCA acumulado em 12 

meses (substituindo o term spread) e o múltiplo preço/lucro (P/L) do IBrX 

(substituindo o dividend yield). A evidência de demanda por proteção é forte por 

títulos lp e não significativa para ações. Russi (2010) fez a análise de julho de 2002 

a junho de 2009, também usou o P/L e, no lugar do term spread, fez uso da variação 

cambial entre real e dólar. Em seu exercício, a demanda por proteção intertemporal 

é fortemente positiva para títulos lp e bastante negativa para ações, porém a 

ausência da variável de estado mais significativa em nosso estudo, o term spread, 

pode ter afetado sua conclusão. 
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Figura 6 – Brasil – Alocação Histórica e Componentes Míope e Proteção 

Fonte: Elaboração própria. 

Notas: Investidor com    ; nos eixos verticais, a alocação em cada ativo está em unidades percentuais; 
no terceiro painel, a alocação em ações tem escala no eixo à direita, para facilitar a visualização; a escala 
vertical à esquerda foi uniformizada nos três painéis para facilitar a comparação entre os componentes 
de alocação. 
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Nosso estudo, além de estender para 171 períodos mensais e cobrir os dois 

períodos, utilizou exatamente as mesmas variáveis de estado de CCV e aplicou o 

modelo também ao investidor americano, para possibilitar uma comparação mais 

concreta em relação ao intervalo de tempo e aos resultados originais. 

A demanda por proteção intertemporal por títulos lp no Brasil está presente nos 

resultados, sofreu influência positiva das altas taxas de juros brasileiras até 2003 e 

depois engatou tendência de queda. Porém, o efeito não é isolado e foi verificado na 

amostra americana, em que a maior demanda por proteção também ficou com os 

títulos lp. 

A demanda por proteção intertemporal por ações no Brasil não é negativa, diferente 

da encontrada por Russi (2010), mas tem baixa magnitude. Também não pode ser 

considerado um efeito isolado, pois nos EUA as ações perderam relevância na 

demanda por proteção no mesmo período, movimento que foi limitado pela 

capacidade, inferior à brasileira, de ganhos na renda fixa longa. 

Vale notar que, no terceiro painel da Figura 6, a demanda por proteção por ações no 

Brasil apresenta leve tendência de alta, fato compatível com a mudança estrutural, 

positiva, no ambiente econômico e financeiro do país. O efeito da redução de toda a 

estrutura a termo de taxas de juros, pela sua magnitude, trouxe ganhos expressivos 

à renda fixa, praticamente anulando o atrativo retorno das ações brasileiras, que 

também ganharam com o crescimento econômico acima da média histórica. 

Junto a este movimento, percebe-se o alongamento da estrutura a termo brasileira, 

com aumento de liquidez em vértices longos e emissão de títulos de maturidade 

maior, o que contribui para que o horizonte de tempo do investidor brasileiro, sua 

percepção de longo prazo, convirja para o de investidores de mercados mais 

desenvolvidos. 

Com a redução dos ganhos na renda fixa longa brasileira, é de se esperar que, em 

termos relativos, as ações ganhem maior relevância nas carteiras, o que pode ser 

sinalizado pela tendência de alta da demanda por proteção. Contudo, são sugestões 

que devem ser comprovadas em estudos posteriores e com séries mais longas. 
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5. Conclusão 

Neste trabalho mensuramos a demanda por proteção intertemporal no Brasil e nos 

EUA, a partir do instrumental teórico desenvolvido por Campbell, Chan e Viceira 

(2003). Os números permitem avaliar as conclusões dos autores do artigo original 

sobre o investidor americano e, a partir delas, efetuar comparação adequada com o 

caso brasileiro. 

Em primeiro lugar, vale destacar a queda no excesso de retorno médio das ações 

durante o período analisado – de janeiro de 1998 a março de 2012, totalizando 171 

períodos mensais. O retorno das ações nos EUA ficou bem abaixo dos retornos de 

títulos de longo prazo e de sua própria média histórica. No Brasil, embora os 

retornos de ações tenham sido atrativos, também ficaram abaixo da renda fixa. 

Os títulos de longo prazo não só superaram em retorno as ações, como tiveram 

desempenho acima da média histórica, garantindo maior índice de Sharpe em 

relação a renda variável e consequente predomínio na alocação total da carteira, 

tanto no Brasil quanto nos EUA. 

O efeito mais evidente do período selecionado é a trajetória de queda nas taxas de 

juros nominais, no Brasil saindo de patamares bastante elevados para atingir 

mínimas históricas, e nos EUA chegando a juros próximos a zero, logo após o ápice 

da crise do subprime em 2008. Fruto disso, o VAR estimado para os dois países 

mostrou uma diferença importante em relação ao estudo original: a correlação entre 

os choques nos excessos de retorno dos títulos longos e os choques no term spread  

passou a ser negativa. 

O efeito de proteção, dos títulos longos, contra a queda nas taxas de juros de curto 

prazo, fez-se perceber durante praticamente todo o período (no caso americano, 

reverte ao campo negativo no final da amostra). Ainda, o efeito de reversão à média 

no term spread potencializou a demanda por proteção por títulos longos, 

determinando sua predominância na alocação total. Argumentos a favor da 

demanda por proteção intertemporal por títulos de longo prazo são, portanto, muito 

fortes nos dois países. 
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Emerge da forte demanda por proteção positiva por títulos longos nos EUA a 

primeira diferença dos nossos números em relação aos da amostra trimestral de 

Campbell, Chan e Viceira (2003). O efeito favorável aos títulos longos reverteu a 

demanda negativa por proteção intertemporal apresentada na amostra trimestral, 

fazendo surgir demanda positiva por proteção por ações e títulos longos, como na 

amostra anual do artigo original. 

A segunda diferença é mais importante: a demanda por proteção por ações nos 

EUA, até então protagonista, tem papel secundário neste estudo, motivado pelo 

reduzido excesso de retorno das ações no período. Finalizando as conclusões para 

o caso americano, a situação atual não é nada favorável para os investidores de 

longo prazo: com retornos reais negativos nos títulos curtos e retorno reduzido na 

renda fixa longa e na renda variável no período recente, a demanda por proteção 

intertemporal passou a ser, pelo menos temporariamente, por títulos de curto prazo. 

A escolha do período também tem influência forte no caso brasileiro, sobretudo no 

intervalo entre 1998 e 2002. Títulos de longo prazo apresentam elevada demanda 

por proteção intertemporal, e devido às respostas em relação à taxa de juros e term 

spread, a demanda é crescente na aversão a risco, ou seja, quanto mais 

conservador, mais o investidor brasileiro deveria comprar títulos longos. 

Apesar da alocação por proteção por títulos longos apresentar tendência de queda 

no período, motivada pela queda da taxa de juros e do term spread, persistindo a 

trajetória de redução da taxa de juros de curto prazo, os títulos de longo prazo 

permanecem atrativos sob a ótica da proteção intertemporal. 

A demanda média por proteção por ações é positiva, porém de baixa magnitude. 

Sua mensuração é influenciada pela mudança de sinal na proteção intertemporal: de 

1998 a 2002, a demanda é negativa e passa ao campo positivo, com leve tendência 

de alta, após 2002. Logo, ações e títulos de longo prazo têm tendências divergentes 

no período analisado. 

Tais fatos podem levar à conclusão que a proteção intertemporal por ações é 

irrelevante no Brasil, embora sua média seja positiva no período. Todavia, a 
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trajetória de recente alta merece destaque e sugere convergência do caso brasileiro 

aos resultados encontrados, na literatura internacional, para países com mercados 

financeiros desenvolvidos. Esta sugestão deve ser verificada em estudos 

posteriores. 

As limitações do modelo utilizado são evidentes sugestões de novos estudos, como 

a inclusão de restrições nas vendas a descoberto, de custos de transação ou 

rebalanceamento e a avaliação da incerteza nos parâmetros do VAR estimado. No 

caso das restrições de vendas a descoberto, por atender a limites regulatórios como 

a impossibilidade de alavancagem (no caso de fundos de pensão brasileiros), 

podem ajudar a estreitar a teoria da prática. 

É de se notar, também, que o modelo é de equilíbrio parcial, e se aplicado por todos 

os agentes econômicos, pode ter seus efeitos dissipados. 

A presença da característica de proteção intertemporal faz com que ações e títulos 

de longo prazo apresentem a desejável propriedade de variância acumulada 

decrescente, em períodos longos de investimento. Este importante resultado deve 

ser considerado por todos os participantes envolvidos na alocação de ativos para 

investidores de longo prazo. 

Recursos de longo prazo devem ser medidos, sob a ótica de risco, pela capacidade 

de garantir a corrente de consumo futuro. Cabe, aos agentes econômicos, entender 

os grandes riscos a que estão expostos e tomar as decisões corretas para evita-los. 
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APÊNDICE A – Heterogeneidade dos Agentes 

O estudo de escolha de carteiras, na forma estática ou dinâmica, é em grande parte 

motivado pela vontade de oferecer a investidores a forma correta de alocar ativos. 

Entretanto, estudos focados no investidor americano ilustraram outro importante 

puzzle: a heterogeneidade na composição de carteira de indivíduos. Discrepâncias 

como a ausência de diversificação nas carteiras e a reduzida participação de 

investidores no mercado acionário apareceram em estudos empíricos30. 

Uma das justificativas para a falta de aplicação da teoria de finanças pelos 

investidores é a abordagem comportamental, que foca nas preferências. Outro 

campo de estudo que cresce em finanças analisam as chamadas circunstâncias, 

restrições do ambiente e conjunto de valores e normas sociais em que o investidor 

está sujeito, de forma análoga às falhas de mercado presentes na microeconomia. 

Questões demográficas, sistemas regulatórios, tributários e previdenciários, custos 

de transação, presença de ativos ilíquidos na riqueza (mercados incompletos), entre 

outros temas, são incorporadas aos modelos de alocação de carteiras na tentativa 

de justificar a heterogeneidade dos agentes. 

A linha de pesquisa é ampla e foge do objetivo principal do estudo, mas como trata 

de anomalias da teoria financeira, vale expor alguns aspectos importantes da teoria 

para futuras pesquisas no Brasil. Entre eles, a inclusão de capital humano na 

riqueza do agente que maximiza utilidade esperada, que ampara os modelos 

dinâmicos de ciclo de vida; e o ambiente regulatório, principalmente ligado às 

questões previdenciárias. 

A maior parte dos estudos em finanças assume que a totalidade da riqueza do 

agente, sob a qual deriva utilidade, é capitalizada e negociável, o que é incompatível 

com a inclusão de um ativo como capital humano. Bodie, Merton e Samuelson 

(1992) mostraram que a renda do trabalho seria capitalizada e negociada como um 

                                            

30
 A heterogeneidade na composição de carteiras foi identificada por estudos nos Estados Unidos 

como os de Blume e Friend (1975) e Heaton e Lucas (2000). 
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ativo financeiro somente se os mercados fossem completos, o que foge à realidade, 

pois como não há lei que proteja o comprador de um fluxo de renda futura (o que 

caracterizaria regime de escravidão), não há mercado e, consequentemente, deve-

se carregar em carteira um ativo cuja proteção contra choques inexiste. É um 

exemplo do chamado background risk, conceito que engloba outros riscos a que os 

agentes estão expostos, à exceção do risco de ativos financeiros31. 

Viceira (2001) analisou a carteira ótima de investidores que tem renda do trabalho 

sujeita a riscos idiossincrático e sistemático, e que acumulam recursos visando 

aposentadoria, momento em que o capital humano é zero – o ativo que representa a 

renda do trabalho tem forma de “U” invertido em função da idade32. A relevante 

participação de capital humano no início da fase de trabalho move para cima a 

alocação de ativos de risco por assalariados, mesmo na presença de risco 

idiossincrático (o aumento deste risco impulsiona, primeiro, aumento na poupança 

precaucionaria), e a reduz à medida que a aposentadoria se aproxima. Já o risco 

sistemático da renda, via correlação positiva com ações, desestimula a exposição 

neste ativo, o que pode explicar heterogeneidade entre agentes de mesma idade. 

Cocco, Gomes e Maenhout (2005), resolveram, por métodos numéricos, um modelo 

completo de ciclo de vida, incluindo renda do trabalho e seus riscos associados, 

restrições de alocação e vendas a descoberto, vontade de deixar herança e 

incerteza na data de aposentadoria e morte. Diferentemente de Viceira (2001), ao 

contemplarem horizonte de tempo finito, mostraram de maneira mais clara a 

evolução das alocações em função da idade. 

Novamente, indivíduos assalariados devem reduzir sua alocação em ativos de risco 

à medida que a aposentadoria se aproxima, mas encontraram correlação positiva de 

                                            

31
 Outro importante background risk é a questão de moradia, outro ativo ilíquido. Junto a custos de 

transação, podem prover explicações para a ausência de participação em mercados acionários. 
Modelos que avaliam moradia incluem Campbell e Cocco (2003), Cocco (2000, 2004), Flavin e 
Yamashita (2002), Grossman e Laroque (1991), Hu (2005) e Yao e Zhang (2005). 

32
 Bodie, Merton e Samuelson (1992) e Heaton e Lucas (1997) realizaram estudos semelhantes, mas 

o primeiro não incluiu risco no fluxo de renda, e o segundo apenas o risco idiossincrático; ainda, 
ambos assumiram que o agente não se aposenta, recebendo renda por toda a vida. Embora o capital 
humano tenda a zero quanto mais próximo da aposentadoria, sua forma é “U” invertido em relação à 
idade do trabalhador.  
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baixa magnitude entre o risco sistemático da renda do trabalho e ações. Com isto, o 

capital humano age como ativo livre de risco, em linha com resultados de Heaton e 

Lucas (1997) e Jagannathan e Kocherlakota (1996). O agente que ignorar a renda 

do trabalho tem grande perda de utilidade, reforçando o apelo da abordagem via 

ciclo de vida para investidores que poupam para aposentadoria. 

Campbell e Viceira (2002) também chegaram a resultados semelhantes em modelo 

de ciclo de vida calibrado para investidores americanos. Embora reforcem a 

evidência de alocação ótima em ações decrescente no tempo, pedem atenção às 

diferenças de background risks entre agentes – um jovem empreendedor, por 

exemplo, está exposto a ciclos econômicos como ações de empresas negociadas 

em bolsa, assim, não devem investir tanto em ações como jovens trabalhadores. A 

academia segue, portanto, buscando explicar a heterogeneidade. 

São poucos os estudos aplicados ao Brasil, principalmente por problemas em base 

de dados: retornos de ativos e variáveis de estado tem série histórica curta, 

dificuldade que também encontramos no nosso exercício empírico, e dados sobre a 

composição de carteiras de investidores brasileiros inexistem. Garrone (2010) 

avaliou o perfil da renda em modelo de ciclo de vida, porém lançou mão de 

premissas simplificadoras pela ausência de dados. Souza (2011) mesclou o modelo 

de Campbell e Viceira (2002) com o de Brandt e Santa-Clara (2006), ou seja, 

acrescentando previsibilidade em retornos, de forma aproximada, ao modelo original 

de ciclo de vida, e aplicou a Brasil e EUA33. 

A grande maioria dos artigos brasileiros que lida com investidores de longo prazo, 

como entidades de previdência, tem como finalidade criticar o ambiente regulatório a 

que estes investidores estão sujeitos. De acordo com Curcuru et al. (2010) existe 

evidência de redução da heterogeneidade em função de mudanças no arcabouço 

institucional que visam reduzir custos de transação, entre eles, a proliferação de 

                                            

33
 Os modelos puros de ciclo de vida não assumem previsibilidade nos retornos, pois encontram 

evidência de maior exposição em ativos de risco mesmo na ausência desta hipótese. 
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fundos de previdência adequadamente regulados e desenvolvimento do mercado de 

capitais34. 

A mudança no ambiente regulatório torna-se imperativa ao se constatar que, em um 

mercado desenvolvido como o americano, boa parte da riqueza financeira está em 

planos de previdência complementar. Estes, em linhas gerais, são de dois tipos: 

benefício definido, em que a renda de aposentadoria tem a forma de uma anuidade 

indexada à inflação; e contribuição definida, cujo benefício de aposentadoria é 

financiado pelos ativos que compõem o plano. 

Planos de benefício definido apresentam alto risco atuarial e estão sendo 

gradualmente descontinuados, muito embora sejam mais adequados ao objetivo de 

um investidor de longo prazo. Em planos de contribuição definida, fica nas mãos do 

investidor tomar as decisões corretas, e este deve ser motivado a tomá-las pelo 

gestor do seu fundo de previdência. Fechando a cadeia, o ambiente regulatório deve 

ser adequado e prover, ao gestor do fundo de previdência, os incentivos necessários 

para casar os interesses do fundo ao dos investidores. 

Cabe, portanto, aos formuladores de políticas públicas decidir sobre como 

influenciar, de forma correta, a alocação ótima dos agentes, ao mesmo tempo que 

busquem desenvolver o mercado financeiro e de capitais. Como visto no Capítulo 2, 

a abordagem comportamental pode auxiliar na modelagem de políticas públicas. 

  

                                            

34
 Um exemplo de clara aceitação é a menor heterogeneidade entre indivíduos ricos, que possuem 

carteiras bem diversificadas e estão menos sujeitos a custos de transação, seja através de menores 
taxas, ou de maior conhecimento e educação financeira. 
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APÊNDICE B – Montagem do Dividend Yield do IBrX pela Economatica 

A série do dividend yield do IBrX disponível pela Bloomberg mostra um padrão muito 

diferente entre 1998 e 2001, motivando compará-la com outra série, montada pela 

Economatica, uma das mais confiáveis base de dados e indicadores de empresas 

brasileiras. A Figura 7 mostra a diferença entre as duas séries. 

 

Figura 7 – Séries Históricas do Dividend Yield do IBrX 

Fontes: Bloomberg, Economatica e mais trabalho do autor. 

Notas: Período de jan-1998 a mar-2012; eixo vertical em escala logarítmica, na base 10. 

Para construir a série do índice, pondera-se o dividend yield  de cada empresa pelo 

seu peso na composição do índice. A Economatica disponibiliza a série de 

dividendos pagos por ação e seu preço de fechamento, na frequência mensal, de 

onde chegamos no dividend yield das 215 empresas que compuseram o índice de 

jan-2002 a mar-2012. 

A composição do índice não está disponível pelo site da BMF&Bovespa, mas pode 

ser encontrada na Bloomberg a partir de 02/01/200235. A composição vigente nesta 

data foi utilizada para ponderação no período de jan-1998 a dez-2001, e a partir de 

jan-2002, foi utilizada a composição vigente no 1° dia útil dos meses de janeiro, maio 

e setembro de cada ano, quando a composição do índice é alterada. 

                                            

35
 A BMF&Bovespa não retornou o pedido do autor para disponibilização da série. 
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APÊNDICE C – Evolução Histórica das Variáveis de Estado 

 

 

 

Figura 8 – EUA – Séries Históricas das Variáveis de Estado 

Fontes: Bloomberg, Economatica e mais trabalho do autor. 

Notas: Valores em unidades percentuais, à exceção do dividend yield; período de jan-1998 a mar-2012; 
descrição das variáveis de estado expostas na subseção 4.2. 
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Figura 9 – Brasil – Séries Históricas das Variáveis de Estado 

Fontes: Bloomberg, Economatica e mais trabalho do autor. 

Notas: Valores em unidades percentuais, à exceção do dividend yield; período de jan-1998 a mar-2012; 
descrição das variáveis de estado expostas na subseção 4.2. 


