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RESUMO 

Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária 

brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa 

básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos em 

diferentes ramos do mercado de capitais e economia real.  

O patamar dos prêmios de risco mudou, e uma nova realidade de taxa de juros 

propiciou mais emissões de títulos privados, acréscimo de prazos para pagamentos 

e mais negócios no mercado secundário.  

O presente trabalho, através da análise de séries temporais dos diferenciais de 

preços ofertados e quantidades negociadas, propõe-se a implementar uma política 

de zeragem de posição em ativos de emissão privada com baixa liquidez, através da 

minimização da variação do preço e dos custos ao se desfazer de uma posição ao 

longo de 2019. Os dados base para implementação são as negociações executadas 

ao longo de 2017 e 2018. 

 O trabalho pode ser divido em duas partes, análise qualitativa e quantitativa. Na 

sessão qualitativa os dados são organizados de forma que a métrica para 

classificação, agrupamento das debêntures e geração da equação que busca 

identificar a relação entre os spreads e quantidades é feita.  Na parte quantitativa, 

utilizando a equação de zeragem ótima em ativos ilíquidos, avalia-se se a 

implementação da política apresenta bons resultados. 

  

Palavras-chave: Mercados Ilíquidos, Debêntures, Regressão, Otimização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Great changes have occurred in Brazilian macroeconomic and monetary policy in the 

last decades. One with great impact was the reduction in the basic interest rate, 

which has consequences and impact on different branches on the capital market and 

the real economy. 

The level of risk premiums has changed, and a new interest rate reality has led to 

more issues of private securities, increased payment terms and more business in the 

secondary market. 

The present work, through the analysis of time series of the offered price differentials 

and traded quantities, proposes to implement a position zeroing policy in private 

issue assets with low liquidity, by minimizing the variation in price and costs over get 

rid of a position around 2019. The basic data for implementation are the negotiations 

carried out throughout 2017 and 2018. 

The work can be divided into two parts, qualitative and quantitative analysis. In the 

qualitative session, the data are organized in such way that the metric for 

classification, grouping of debentures and generation of the equation that search to 

show the relationship between spreads and quantities is made. In the quantitative 

part, using the optimal zeroing equation in illiquid assets, it is evaluated whether the 

implementation of policy presents good results. 

 

Keywords: Illiquid Markets, Corporate Bonds, Regression, Optimization. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas a taxa de juros básica da economia brasileira sofreu grandes 

alterações. O mercado de emissões de títulos privados cresceu consideravelmente, 

o número de negócios aumentou, porém para grande maioria dos títulos a liquidez 

ainda é um fator a se desenvolver. 

O mercado de títulos privados desempenha papel importante como forma alternativa 

de financiamento para as empresas. Com o fator macroecômico acima descrito, 

houve indiscutivelmente um fomento para emissões de títulos de dívida dado o 

financiamento mais barato. 

O apreçamento de ativos de renda fixa com baixa liquidez por vezes pode não se 

valer dos preços dos últimos negócios, dado que o intervalo de tempo entre os 

mesmos pode ser relevante e essa referência perder o efeito, assim como outros 

fatores que podem influenciar o preço terem sofrido alterações. 

Outro ponto é como conseguir se desfazer de uma posição sem que fique tão 

evidente para o mercado essa intenção, e que o preço que se tem como ideal seja 

possivelmente ajustado ao que é praticado pelo mercado. A tarefa de apreçamento 

torna-se mais árdua com poucos dados para formulação do preço. Uma possível 

alternativa seria utilizar dados de debêntures que tenham as mesmas características 

do ativo que se deseja precificar, mas que tenham mais negócios realizados. 

Mais um desafio é conseguir identificar uma quantidade que seja possível negociar, 

tanto com relação a preço, quanto em relação a ter oferta de compra para a 

quantidade que se deseja negociar. Uma tentativa é obter melhores quantidades que 

minimizem o custo de saída da posição.  

Um dos desafios na gestão de portfólio de títulos é a precificação de ativos menos 

líquidos e independentemente do modelo adotado para apreçar estes ativos, tornar 

exequível e viável a negociação com o preço calculado a partir da metodologia 

adotada. 

Essa é uma situação corriqueira em tesourarias, dado que as mesmas operam em 

grandes quantidades. E embora toda a metodologia e embasamento matemático 
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para formulação de um preço seja feita, ao buscar sair de uma posição com poucos 

negócios, esse preço por vezes mostra-se impraticável e o desafio de quanto, e em 

quanto tempo se desfazer apresenta-se. 

O objetivo deste estudo é propor um método que considere não somente a 

metodologia para apreçamento de ativos privados de renda fixa, mas principalmente 

implementar um modelo de execução de negociações que se aproxime ao máximo 

da realidade de mercado, ao ter uma abordagem que objetiva a minimização dos 

custos de se desfazer de uma posição e da possível perda decorrente da variação 

do preço da saída da posição.  

Os dados utilizados neste trabalho são os negócios ocorridos nos anos de 2017 e 

2018, dados esses utilizados para formulação da relação entre as quantidades 

negociadas e a amplitude de preços ofertados. Enquanto que a implementação, 

testagem do modelo e comparação será feita com os negócios executados ao longo 

de 2019. 

Além dessa introdução, o estudo está dividido em mais cinco capítulos. No Capítulo 

2 é abordada a revisão da literatura relevante para o desenvolvimento do tema em 

questão. No Capítulo 3 são explanados os conhecimentos base para implementação 

do modelo, bem como as particularidades do mercado de títulos privados e da curva 

de juros da economia brasileira nos últimos anos. No Capítulo 4, são explicados os 

procedimentos metodológicos sobre como os dados foram organizados e separados, 

os critérios para agrupamento, a equação para cada grupo, bem como é explicada a 

equação de otimização que foi utilizada, para uma posterior avaliação empírica no 

Capítulo 5. Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões sobre a 

aplicação do modelo para cada grupo de debêntures. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Na pesquisa bibliográfica relacionada ao tema deste estudo, os estudos acadêmicos 

nacionais encontrados mostraram-se voltados a formulação e construção da 

metodologia para precificação de debêntures ilíquidas, busca de fatores explicativos 

nas relações das variáveis que compõem a precificação, características dos ativos e 

análise da dinâmica de mercado, porém não encontramos material sobre liquidação 

de uma posição em um ativo ilíquido. 

Diversos estudos foram realizados com o objetivo de proporcionar maior arcabouço 

teórico referente à zeragem de posição de uma carteira, ativos e mercados ilíquidos. 

Apresenta-se aqui uma breve revisão desses trabalhos nacionais. 

Zuppini (2018) utilizou modelagem por redes neurais e clustering para determinar um 

spread para debêntures ilíquidas indexadas ao IPCA com base em suas 

características, informações sobra a saúde financeira das empresas emissoras e na 

situação de mercado vigente. A comparação dos resultados obtidos é feita por 

regressão linear múltipla. 

Campos (2017) estuda o problema de execução ótima em um mercado ilíquido, 

considerando a aversão ao risco do investidor. Funções de utilidades são usadas 

para descrever o nível de aversão ao risco. É apresentada uma medida de 

concavidade para essas funções, onde o coeficiente de aversão ao risco de Arrow-

Pratt é determinado, e utilizado como instrumento chave para implementação de 

estratégias ótimas de execução. 

Fernandes (2017) nas circunstâncias de um mercado ilíquido busca como mensurar 

a gestão do risco de um banco estrangeiro ao criar um mercado de derivativos com 

contrapartes como investidores, empresas corporativas locais e internacionais e 

suas práticas de atuação. Desdobra como é a gestão de portfólio da tesouraria e 

seus impactos nesse cenário. 

Simão (2006) seleciona um modelo de avaliação de preço justo de emissão de 

debêntures conversíveis dentre os diversos modelos existentes e examina a 

evolução dos lançamentos dos títulos híbridos no Brasil após a implantação do 

Plano Real. 
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Correa (2017) através de uma base de dados dos preços praticados no mercado 

secundário de títulos privados chega a uma variável de liquidez, e analisa a relação 

entre liquidez e spreads de crédito. Estuda também em um cenário de vendas 

forçadas como é o impacto da liquidez das debêntures sobre a variação dos spreads 

de crédito. 

Aguiar (2012) utiliza características de debêntures como rating, prazo e tipo de 

emissão para determinar quais os fatores determinantes da remuneração desse tipo 

de ativo. O estudo utiliza dados entre 2000 e 2011 e usa dummies para capturar o 

efeito da crise financeira ocorrida em 2008. Conclui que debêntures emitidas após a 

crise de 2008 e indexadas ao IPCA e ao DI tem as variáveis como prazo, existência 

de garantias, volume e rating fatores determinantes de remuneração. 

Paiva (2006) analisa a formação do preço de emissão de debêntures além do rating. 

Buscou-se identificar fatores que influenciem os preços, como diferenças de spreads 

em função dos grupos e associações de atributos de variáveis. A base de dados 

compõe-se de debêntures não conversíveis emitidas entre 2000 e 2005, por meio de 

leilão público e que receberam pelo menos um rating. Usou-se regressão múltipla 

entre as variáveis e seu peso na formação dos spreads, conclui-se que as variáveis 

referentes a risco de crédito foram relevantes na determinação do spread e que o 

investidor aceita alongar prazos de recebimento para emissões de melhor rating. 

Almeida e Bazilio (2015) traçam um panorama do mercado secundário de 

debêntures brasileiro, com base no período compreendido entre janeiro de 2011 e 

junho de 2015. Expõem uma breve contextualização macroeconômica e regulatória, 

bem como dissertam sobre o mercado primário e o estoque de debêntures. Então, 

analisam o mercado secundário a partir de medidas de liquidez, onde concluem que 

a liquidez no mercado secundário é baixa, mas em evolução, com substancial 

contribuição das debêntures incentivadas. A liquidez das debêntures é muito inferior 

em relação aos títulos soberanos. 

Saito e Sheng (2008) investigam empiricamente proxies de liquidez baseadas nas 

características das debêntures brasileiras, assim como a interação entre as medidas 

de liquidez. Partem da abordagem sugerida por Houweling, Mentink e Vorst (2004) 

que para o mercado de corporate bonds medidas usuais de liquidez não são 

facilmente estabelecidas. Para encontrar variáveis proxies de liquidez foi usado o 
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método stepwise forward linear do mínimo quadrado ordinário, testes paramétricos e 

não paramétricos em 135 emissões públicas e suas respectivas negociações nos 18 

meses seguintes, no período de janeiro de 1999 a junho de 2004. Concluíram que 

tamanho de emissão e determinados tipos de emissores são proxies de liquidez, 

debêntures com maior tamanho de emissão são mais líquidas e a amplitude entre 

preços máximos e mínimos não é uma medida de liquidez apropriada. 

Giacomoni e Sheng (2013) através de regressão em painel desbalanceado com 

dados semestrais de 101 debêntures ao longo de oito semestres, de 2006 a 2009, 

buscam identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados 

no mercado secundário brasileiro. Após correção das autocorrelações e potenciais 

endogeneidades houve perda na eficiência das proxies de liquidez, o que levanta a 

suspeita de que o risco de liquidez não seja um fator importante na composição das 

expectativas dos investidores no mercado secundário de debêntures. 

 Abaixo os estudos internacionais que corroboraram para o desenvolvimento deste 

trabalho.  

O modelo de Almgren-Chriss (1999, 2001) diz que o processo de preço dos ativos é 

modelado como um passeio aleatório aritmético (ARW), neutro ao risco, 

caracterizado por uma volatilidade constante ao longo de todo o intervalo de 

liquidação. Além disso, as funções de impacto no mercado são lineares nas 

quantidades vendidas e os parâmetros envolvidos também são assumidos como 

constantes. Em Almgren e Chriss (2001), estratégias ótimas de execução são 

encontradas explicitamente, considerando um critério de minimização baseado em 

uma combinação entre a expectativa e a variação do custo, ou seja, o critério da 

variação média.  

Cheridito e Sepin (2014) estenderam a abordagem anterior modelando a volatilidade 

e os parâmetros de liquidez por processos estocásticos. Quando o objetivo é 

minimizar a expectativa do custo de implementação, a solução ideal é encontrada 

explicitamente. Por outro lado, usando o critério de variância média, a estratégia 

ótima de execução não pode ser declarada explicitamente, no entanto as equações 

de Bellman relacionadas são derivadas e depois exploradas para obter 

numericamente as soluções ótimas associadas por uma discretização do espaço de 

controle. Os resultados são generalizados removendo a restrição de um termo de 
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desvio zero na dinâmica do preço dos ativos. Em particular, modela-se o processo 

de preço de ativos como uma cadeia de Markov. 

 

Benazzoli e Di Persio (2017) apresentam uma estratégia de execução ideal para 

cenários de liquidez, onde um trader deseja executar um determinado número de 

negociações de um ativo ilíquido, considerando-se que o preço do ativo dependa da 

negociação e com objetivo de minimização de custos. O artigo fornece a estratégia 

de execução minimizando o déficit de implementação esperado para negociar um 

ativo ilíquido em um modelo de tempo discreto. Em particular é analisado o caso em 

que a dinâmica do preço dos ativos é dada por um ARW com desvio e volatilidade, 

ambos modelados como processos estocásticos de Markov. O estudo cobre o caso 

de um mercado em que a venda a descoberto é permitida, e onde é proibida. 

Simulações numéricas para os modelos estudados também foram fornecidos com 

relação a diferentes cenários para melhor sublinhar a dependência da estratégia 

ótima de execução, tanto na dinâmica do preço dos ativos quanto na provisão de 

venda a descoberta no mercado. 

O presente trabalho utilizou um conceito recorrente na bibliografia para precificação 

de ativos ilíquidos, a regressão, e o otimizou através de modelos de árvore de 

decisão. A implementação do modelo de árvore de decisão foi feita com os dados de 

2017 e 2018, onde 90% desses dados foram selecionados aleatoriamente, 

submetidos a treinamento, no qual diversas árvores de decisão foram testadas sob 

os parâmetros de profundidade máxima, quantidade de amostras necessárias para 

tomada de decisão e número mínimo de amostras por intervalo. A combinação 

desses fatores é testada nos dados restantes e é selecionada a árvore que tem os 

melhores parâmetros, apresentando o melhor R² ajustado. As árvores de decisão 

são utilizadas na relação entre spread e quantidade, relação fundamental para 

implementar a estratégia de zeragem de posição em uma debênture ilíquida, com o 

objetivo de minimização de possíveis perdas ao se desfazer da posição ao longo de 

2019 e os custos inerentes a essa desmobilização, foco deste estudo. 
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3. Mercado de Títulos Privados  

Neste capítulo são apresentados de forma sucinta os conceitos relativos à parte de 

mercado de capitais dos ativos utilizados neste trabalho e a influência da variável 

macroecoômica que tem grande impacto neste mercado, taxa básica de juros. 

3.1 Mercado de Títulos Privados no Brasil 

O intuito desse capítulo é fazer uma explanação geral sobre a dinâmica de 

funcionamento do mercado de títulos privados no Brasil, sua importância e 

características. 

Um desenvolvido mercado de capitais é um dos caracterizadores do 

desenvolvimento econômico de uma nação, dado que permite a conexão entre 

poupadores e os que necessitam de capital para investimento e desenvolvimento de 

negócios. Assim é viabilizada a chegada dos recursos necessários à economia real.  

Apesar do avanço recente, empresas no Brasil ainda enfrentam acesso limitado ao 

capital privado de terceiros, especialmente de longo prazo, o que as faz utilizar 

capital próprio ou obter financiamento de instituições públicas. 

Particularmente no Brasil, ainda há muito desconhecimento acerca do mercado de 

capitais pela pessoa física, agente este que pode levar os mercados de capitais a 

patamares mais elevados de volumes negociados.  

Um dos fatores que torna óbvia a escolha de financiamento via emissão de 

debêntures por uma empresa, é que a mesma determina as condições e fluxos de 

pagamentos de acordo com suas projeções, ao contrário de um financiamento 

bancário, onde os termos seriam dispostos pela instituição financeira financiadora. 

 Na Figura 1 abaixo o histórico de emissões na última década de todas as 

debêntures ativas até 2019. 
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Figura 1 - Histórico de Debêntures Emitidas 

 

Dentro dessas emissões existem muitas debêntures dos mesmos emissores, o que 

demonstra que muitas empresas ainda não acessam esse mercado. Outro ponto de 

observação é o aumento de emissões nos últimos anos, dada a descendente taxa 

básica de juros da economia, ponto esse que será abordado na próxima sessão. 

Um dos grandes atrativos para os investidores em títulos privados de renda fixa é a 

existência de um mercado secundário que permita a desmobilização desses ativos. 

A existência desse mercado possibilita também o ingresso de investidores após a 

emissão, onde estes papéis poderão ser negociados em novas perspectivas, 

estratégias de crédito, juros e rentabilidade. 

A queda estrutural dos juros não apenas impactou o mercado primário em aumento 

de emissões, segundo relatório da Anbima de outubro de 2019, no mercado 

secundário houve relevante aumento nas negociações de títulos de crédito privado, 

onde os preços praticados interferiram nas emissões primárias, levando instituições 

financeiras que estruturaram essas ofertas a alterar condições de garantias de 

colocação.  

Abaixo o volume negociado no mercado secundário nos últimos três anos mostrados 

na Figura 2.          
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Figura 2 - Volume negociado em R$ bilhões 

 

Mais da metade dessa demanda está alocada em debêntures incentivadas, ativos 

esses que contam com taxas de retorno maiores e isenção tributária.  

O tamanho do mercado de debêntures é um fator relevante para a liquidez do 

mercado secundário. Um mercado com poucos papéis disponíveis para negociação 

desestimula os investidores a se desfazerem de suas posições, pois há dificuldade 

de encontrar alternativas para reinvestimento com rentabilidade atrativa. Um 

mercado pequeno não apenas representa poucas opções de investimento, como 

também eleva o custo de realocação de recursos.         

Segundo a Anbima houve aumento da liquidez, pois o estoque disponível para 

negociação em 2018 que era de 58% passou para 65% de R$ 452 bilhões no fim de 

2019. As emissões com prazos até três anos caíram de 31,5% para 20,5%. 

Abaixo algumas características das 895 debêntures disponíveis para negociação. 

Na Figura 3 a seguir pode-se notar a concentração nos indexadores IPCA e DI. 
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Figura 3 - Emissão por Indexadores 

As emissões em sua grande maioria possuem boas avaliações de rating. 

A Figura 4 mostra a divisão de ratings por debêntures ativas. 

        

Figura 4 - Emissão por Rating 

As 895 debêntures consideradas inicialmente para este estudo, foram segmentadas 

em classes de vencimento com amplitude de cinco anos, data base 01/05/2020.  
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A figura abaixo mostra a concentração de 65% dos ativos disponíveis para 

negociação com vencimento em até 10 anos. 

As classes de vencimento são expostas na Figura 5 abaixo. 

    

Figura 5 - Emissão por Classe de Vencimento 

3.2 Taxa Básica de Juros 

O entendimento das condições macroeconômicas é essencial para análise e 

compreensão do mercado de emissões de títulos privados como parte do mercado 

de capitais. O mercado de debêntures responde diretamente as variáveis 

macroeconômicas. 

Importante destacar que na ótica da economia real, em um cenário de menor 

expansão econômica, as companhias tendem a demandar menos recursos para 

investir em novos projetos e, portanto, captar menos no mercado. Embora a 

captação de recursos também seja utilizada pra rolagem de dívidas, a perspectiva 

de investimentos é uma variável relevante na decisão de ofertar novos títulos no 

mercado. 

Nesta sessão, iremos fazer uma breve explanação sobre o conceito e a influência da 

variável macroeconômica que catalisa funcionalidade e serve como referência para 

as demais, a taxa básica de juros. 
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A taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, é utilizada como referência para 

cálculo das demais taxas de juros cobradas pelo mercado. Serve como instrumento 

de política monetária. Uma mudança na mesma tem implicações sérias na economia 

como um todo, porque afeta grande variedade de decisões, desde as despesas 

diárias dos consumidores, até decisões críticas de investimentos, interfere nos 

preços e nos custos de toda a economia. Há estreita relação entre a taxa de juros e 

as principais variáveis econômicas como inflação, desemprego, taxa de câmbio, 

fluxos de capital, estrutura da balança de pagamentos e nível de dívida externa e 

interna. 

Movimentos nas expectativas da Selic reverberam nos mercados de títulos públicos, 

consequentemente, nos de títulos privados. Elevações nos níveis das taxas de juros 

e na volatilidade no mercado financeiro acabam por afetar, pelo lado da oferta, as 

emissões de títulos de dívidas por parte das empresas, pois as mesmas tendem a 

fixar prazos de vencimento mais longos. A demanda tende a ficar mais cautelosa, 

porque o custo de oportunidade e aversão ao risco aumenta, dado que se estará 

adquirindo um título mais longo com perspectiva de mercado não otimista. 

Como mencionado anteriormente, fica evidente que com a baixa da Selic nos últimos 

anos o acesso ao financiamento tornou-se mais barato, alavancando as emissões 

de títulos privados. 

Na Figura 6 a seguir a evolução da Selic na última década. 

 

Figura 6 - Evolução Selic última década 
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No próximo capítulo será brevemente explanado o conceito de VaR, necessário a 

implementação da equação otimizadora. Também será abordado o conteúdo acerca 

de árvore de decisão e como este foi utilizado neste trabalho. Serão descritos todos 

os procedimentos realizados com os dados, desde a organização, classificação e 

agrupamento das debêntures. Será definido o critério de liquidez dentro dos grupos 

formados e elucidada a equação otimizadora de zeragem de posição ilíquida com 

objetivo de minimização da variação de preço e custos, objetivo deste trabalho. 
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4. Metodologia 

Para realizar o objetivo desta dissertação, que é implementar uma equação para 

zeragem ótima de posição em ativos de renda fixa privados com baixa liquidez, com 

objetivo de minimização da variação dos preços na saída da posição e os custos 

relativos a essa ação, são desenvolvidas algumas etapas. Dentre as 895 debêntures 

disponíveis no mercado, selecionamos as emitidas de 2013 a 2018, totalizando 522 

ativos.  

A primeira das etapas é a determinação de critérios para agrupamento das 

debêntures. Os critérios foram setor de atuação da companhia, indexador da taxa de 

remuneração do fluxo financeiro da dívida, rating da emissão e tempo para 

vencimento.  

Dentro dos grupos os ativos serão classificados de acordo com critério de liquidez, 

em ativos líquidos ou ativos ilíquidos.  

Será feita uma regressão entre as quantidades negociadas e os spreads de preços 

dessas quantidades, onde se buscará a equação que apresenta maior coeficiente de 

explicação da relação.  

Será otimizada a relação obtida pela regressão utilizando modelos de árvore de 

decisão, onde uma parte dos dados será selecionada aleatoriamente e treinada, 

para implementação na parte restante. Isso ocorrerá com os dados de 2017 e 2018. 

Com a regra constituída, para uma quantidade aleatória gerada este modelo 

responderá com um spread, ambos serão inseridos na equação de otimização de 

zeragem de posição. 

Finalmente chegaremos à equação de zeragem ótima de posição, onde o problema 

em estudo será exposto e todo o arcabouço acadêmico apresentado até então será 

utilizado na busca da solução, que de forma ótima pretende minimizar o custo de se 

desfazer de uma posição e a variação do preço de saída.  

Nas próximas sessões serão apresentados os conceitos auxiliares ao 

desenvolvimento deste trabalho como Value at Risk e modelo de Árvores de 

Decisão, bem como todo tratamento e organização dos dados que serão utilizados 

no modelo de zeragem ótima de posição. 
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4.1 Value at Risk 

Esta sessão segue fortemente os conceitos de VaR apresentados por Bessada, 

Barbedo e Araújo (2007). 

Será explanado o conceito e definições de VaR no contexto de um sistema de 

controle de riscos, e sua abordagem quando ajustado pela liquidez, item importante 

para formulação da equação otimizadora de desmobilização com objetivo de 

minimização da variação de preço e custo. 

Um sistema de controle de risco procura dar a instituição bases mais técnicas para 

tomar riscos de mercado, através de previsões e projeções sobre o comportamento 

futuro de ativos e passivos. 

Há diversas metodologias para se mensurar o risco de uma carteira ou de uma 

instituição. O trabalho pioneiro nesta área deve-se ao banco norte-americano JP 

Morgan, que lançou o que se poderia chamar de um sistema de arquitetura aberta. 

Em termos gerais, o que esta metodologia faz é lacerar cada ativo financeiro em 

elementos básicos de risco, por exemplo, o risco de desvalorização cambial ou risco 

de subida de juros de curto prazo. 

Este laceramento do ativo é complexo, pois alguns dos derivativos financeiros 

podem combinar vários tipos diferentes de risco. Mais ainda, ativos como opções 

apresentam relações não lineares que tornam muito complexa a previsão do grau de 

risco envolvido. 

Entretanto, como os diferentes elementos básicos de risco são também 

correlacionados, há a necessidade de levar em conta o efeito da diversificação da 

carteira para se medir o risco total desta, que, certamente, será menor do que a 

soma dos riscos individuais, pois, uma vez que os ativos não sobem e descem ao 

mesmo tempo, existe um movimento compensador. 

Para se estimar volatilidades e as correlações entre os preços dos diversos ativos, 

são requeridos complexos modelos estatísticos. Um conceito básico é o das 

matrizes de covariâncias e correlações. A covariância projeta a forma como as 

cotações de dois ativos se movimentam uma em relação a outra, baseado em dados 

estatísticos do passado. 
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É preciso segregar os instrumentos financeiros em seus componentes de risco (taxa 

de câmbio, taxa de juros, B3 por exemplo), para ver como as covariâncias entre 

estes últimos determinam a perda potencial máxima provável de um título específico, 

da posição geral de um banco em relação a um determinado fator de risco, ou da 

posição global da instituição. 

Estabelecidas todas as correlações, covariâncias, variâncias e betas (previsão 

estatística de quanto um ativo vai se movimentar, e em que sentido, quando um 

índice de mercado referencial se move), o sistema de gerenciamento de risco pode 

fornecer, normalmente em bases diárias, o que se chama “valor total em risco” 

(value-at-risk ou VaR). 

De modo mais formal, o VaR descreve o percentil da distribuição de retornos 

projetada sobre um horizonte estipulado. Se “α” for o nível de confiança selecionado, 

o VaR corresponderá a (1- α) percentil da distribuição. Por exemplo, com nível de 

confiança de 95%, o VaR deve ser tal que ele exceda 5% do número total de 

observações da distribuição. Vide Figura 7 abaixo.       

 

Figura 7 - VaR 

O VaR apesar de ter algumas denominações diferentes, significa basicamente 

“quanto a instituição pode perder, supondo-se geralmente que suas posições se 

mantenham inalteradas por um dia e sejam totalmente desfeitas (na medida do 

possível) no dia seguinte”. 

Segundo Jorion (2007), VaR é a máxima perda em certo horizonte, de modo que há 

uma probabilidade baixa, pré especificada, que a perda real seja maior. 
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Geralmente, o VaR é definido como um valor monetário porque simplifica sua 

utilização para estimar volume de capital requerido no caso de bancos, chamada de 

margens dentre outros.  

Se os preços dos ativos financeiros são variáveis aleatórias e não previsíveis, então, 

não se pode calcular a exata distribuição futura de probabilidades de seus retornos. 

Pode-se estimar, no máximo, uma distribuição de probabilidades, o que já 

demonstra a dificuldade de ter a medida exata de risco para uma carteira. 

Determinar a distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos é muito 

importante para o cálculo do VaR. Existem técnicas disponíveis para este cálculo.  

Existem duas vertentes básicas para se determinar a distribuição de probabilidades 

do retorno de uma carteira e calcular o seu VaR. Elas são determinadas pelos 

modelos adotados, que podem ser paramétricos (analíticos) ou não paramétricos 

(full valuation). 

Os modelos paramétricos empregam medidas estatísticas de probabilidade e 

correlação para calcular os riscos de cada instrumento e agregá-los para o cálculo 

do risco de uma carteira. 

Os modelos full valuation foram desenvolvidos para solucionar o problema do cálculo 

do risco em mercados em que a pressuposição de uma distribuição normal para os 

retornos dos ativos não pode ser empregada. 

Estes modelos se constituem em recalcular o valor da carteira segundo uma série de 

cenários definidos. Estudando os resultados obtidos, determina-se a distribuição de 

probabilidade de retorno dos instrumentos, que pode ou não ser normal. A chave 

para esta metodologia é a obtenção das diversas condições de mercado com as 

quais a carteira será reavaliada. 

Para a determinação destes cenários, pode-se usar tanto dados históricos quanto 

modelos probabilísticos, normalmente a Simulação de Monte Carlo. Portanto, pode-

se subdividir este método não paramétrico em dois grupos: a simulação histórica e a 

estruturada de Monte Carlo. 

Na simulação histórica define-se um período de tempo e estuda-se as variações de 

preços ocorridos nesse período. Empregam-se estas variações para reavaliar a 
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carteira e obtém-se um conjunto de retornos. Este conjunto de retornos irá 

determinar a distribuição. Com base nela, seleciona-se o intervalo de confiança 

desejado e obtém-se o risco. 

Na simulação de Monte Carlo, ao invés de utilizar-se dados passados, define-se um 

modelo que irá simular vários valores para cada um dos fatores d risco de mercado 

que afetam o preço dos ativos da carteira. Da posse destes valores, calcula-se o 

valor da carteira para cada.  

Um dos casos e define-se a distribuição do retorno da carteira, como se faz para a 

simulação histórica. Normalmente simula-se um grande número de cenários, na 

casa dos milhares. 

Uma vez obtido os valores para simulação, alimenta-se os modelos de precificação e 

calcula-se o novo VaR da carteira. O conjunto destes valores irá determinar a 

distribuição de preço e desta calcula-se o VaR. 

Portanto, a principal diferença entre a simulação de Monte Carlo e a Histórica é a 

determinação dos cenários a serem empregados para se determinar a variações dos 

fatores determinantes dos preços dos ativos da carteira. 

Importante explanar acerca do VaR de Liquidez de Mercado, pois este conceito será 

utilizado na equação de otimização de zeragem de posição. 

Jorion (2000) propõe que o risco de mercado seja gerenciado através da 

metodologia do VaR, em conjunto com o risco de mercado. Para tanto, o autor 

propõe a construção de um VaR ajustado que incorpora ao VaR tradicional o efeito 

do bid-ask spread, ou seja: 

                                 𝐿VaR = VaR + 𝐿 = (𝑊 𝜆 ) + ½ (𝑊𝑆)                                        (1) 

em que 𝑊 é o valor investido no ativo, 𝜆 é o fator relativo ao nível de confiança,  é a 

volatilidade do ativo, e 𝑆 o bid-ask spread (Jorion: 2000, pág. 345). De acordo com 

esta formulação, o autor adiciona à perda estimada pelo VaR tradicional de mercado 

a perda decorrente da diferença entre o preço de oferta de venda (ou de compra) e o 

preço médio de mercado. Isto, da maneira proposta acima pressupõe um bid-ask 

constante no horizonte considerado. 
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Na próxima sessão todos os passos e procedimentos na tratativa dos dados serão 

explicitados.  

4.2 Organização e Parametrização dos Dados 

Das 895 debêntures disponíveis no mercado, separamos as emitidas entre 2013 e 

2018, com total restante de 522 ativos. Acreditamos que as debêntures emitidas a 

partir de 2013 captam e vivenciam um novo momento na economia brasileira. Entre 

2013 e 2015 embora em haja taxas de juros mais altas, tem-se uma economia mais 

madura e resiliente. Em paralelo e já apresentado anteriormente, neste período a 

taxa de juros segue uma crescente e a quantidade de emissões de novas 

debêntures mantém-se praticamente estável. Após 2015, a taxa Selic entra em 

queda e a quantidade de emissões aumenta substancialmente, fazendo crescer este 

mercado. 

Os ativos foram classificados pelos seguintes critérios: 

 1 – Setor de Negócio: Os ramos de atuação são os listados na Tabela 1 e 

suas respectivas quantidades de debêntures. 

Tabela 1 - Setores de Negócio 

Setor de Atuação Quantidade 

Energia 235 

Consumo 140 

Infraestrutura 62 

Financeiro 50 

Industria e Tecnologia 35 

 

 2 – Indexador: Os títulos de dívida foram emitidos com a disposição mostrada 

na Tabela 2 abaixo: 
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Tabela 2 - Indexadores 

Índice Quantidade 

DI 289 

IPCA 225 

PRÉ 3 

SEM-
ÍNDICE 3 

IGP-M 1 

TJLP 1 

 

 3 – Classes de vencimento: Os títulos foram classificados em faixas de 

vencimento com amplitudes de 5 anos, utilizando como referência a data de 

01/05/2020. A Tabela 3 mostra a disposição dessas classes: 

Tabela 3 - Classes de Vencimento 

Classes Vencimento Quantidade 

até 5 anos 173 

entre 5 e 10 anos 250 

entre 10 e 15 anos 61 

Acima de 15 anos 38 

 

 4 – Rating: A maioria das debêntures possui boa avaliação de rating, 

conforme mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Rating 

Rating class Quantidade 

Grau elevado 211 

Prime 175 

Grau médio baixo 80 

Altamente especulativo 56 

 

Aos dispormos estes critérios de forma conjunta, priorizou-se ter grupos formados 

por cada um dos critérios, sendo o critério central o setor econômico. 

Apesar de 522 debêntures serem um número significativo de ativos, quando 

dispostos no painel geral abaixo em 5 setores, 2 indexadores, 4 classes de 

vencimento e 5 classificações de rating, a amostra mostra-se bastante dispersa. A 
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Tabela 5 mostra a dispersão das debêntures quando submetida a diversas 

classificações. 

Tabela 5 - Painel Geral 

Setor Rating class Grupo 1 Total 

Consumo Prime Grau elevado Grau médio baixo Altamente especulativo 
 

140 

até 5 anos 11 33 11 7 

 

entre 5 e 10 anos 18 43 10 4 

entre 10 e 15 anos 2 0 0 0 

Acima de 15 anos 0 1 0 0 

 Setor Rating class Grupo 2 Total 

Energia Prime Grau elevado Grau médio baixo Altamente especulativo 
 

235 

até 5 anos 28 13 10 4 

 

entre 5 e 10 anos 56 34 17 2 

entre 10 e 15 anos 17 19 1 8 

Acima de 15 anos 13 8 3 2 

     Setor Rating class Grupo 3 Total 

Infraestrutura Prime Grau elevado Grau médio baixo Altamente especulativo 
 

62 

até 5 anos 5 15 4 2 

 

entre 5 e 10 anos 4 19 9 0 

entre 10 e 15 anos 0 1 2 0 

Acima de 15 anos 0 0 0 1 

 Setor Rating class Grupo 4 Total 

Financial Prime Grau elevado Grau médio baixo Altamente especulativo 
 

50 

até 5 anos 3 9 3 3 

 

entre 5 e 10 anos 9 8 3 4 

entre 10 e 15 anos 0 3 0 1 

Acima de 15 anos 1 2 0 1 

 Setor Rating class Grupo 5 Total 

Industria e Tecnologia Prime Grau elevado Grau médio baixo Altamente especulativo 
 

35 

até 5 anos 2 3 3 4 

 

entre 5 e 10 anos 4 0 4 2 

entre 10 e 15 anos 2 0 0 5 

Acima de 15 anos 0 0 0 6 

 

Destacados em amarelo as classes selecionadas que formaram os grupos. 

O grupo 6 tem as mesmas características do grupo 2, setor de energia, porém com 

vencimento mais longo. O grupo 6 é destacado em vermelho na Tabela 5.  
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O grupo 5 só possuiu 3 ativos e do mesmo emissor, então será desconsiderado nos 

testes do próximo capítulo. 

Os ativos posteriormente foram divididos pelos indexadores, tendo a divisão 

mostrada na Tabela 6 abaixo: 

Tabela 6 - Grupos 

Grupo 1 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos 

Consumo até 5 anos Grau elevado DI 30 

     Grupo 2 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos 

Energia entre 5 e 10 anos Grau médio baixo IPCA 8 

     Grupo 3 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos 

Infraestrutura entre 5 e 10 anos Grau elevado IPCA 10 

     Grupo 4 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos 

Financial entre 5 e 10 anos Prime DI 8 

     Grupo 5 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos 

Industria e Tecnologia Acima de 15 anos Altamente especulativo DI 3 

     Grupo 6 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos 

Energia entre 10 e 15 anos Grau elevado IPCA 19 

 

4.3.  Critério de Liquidez 

Dentro de cada grupo, cada debênture teve todas as quantidades negociadas em 

2017 e 2018 somadas, para termos a quantidade total em cada ativo. Estipulou-se 

como critério corte para liquidez o percentil 85%. Ou seja, as debêntures que 

tivessem quantidades totais negociadas acima desse percentil seriam consideradas 

líquidas, as abaixo, ilíquidas. 



35 
 

A Tabela 7 mostra a disposição por grupo: 

Tabela 7- Grupos 

Critério Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Ilíquido 26 7 7 

Líquido 4 1 3 

   
  

Critério Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Ilíquido 7 1 16 

Líquido 1 2 3 

4.3 Otimização do R² via Árvores de Decisão 

Nesta sessão, primeiramente será apresentado o arcabouço teórico relativo a 

árvores de decisão, e posteriormente como este conceito foi implementado neste 

trabalho. 

Com a relação entre quantidades negociadas e spreads sendo determinada por 

regressão, buscou-se otimizar esse relação com o uso de árvores de decisão. 

Nesta sessão faremos uma breve explanação sobre os principais conceitos sobre 

árvore de decisão, para futuramente utilizar esse conceito como um das formas de 

solução do problema foco deste trabalho. 

A árvore de decisão consiste de uma hierarquia de nós internos e externos que são 

conectados por ramos. O nó interno, também conhecido como nó decisório ou nó 

intermediário, é a unidade de tomada de decisão que avalia através de teste lógico 

qual será o próximo nó descendente ou filho. Em contraste, um nó externo (não tem 

nó descendente), também conhecido como folha ou nó terminal, está associado a 

um rótulo ou a um valor. 

Em geral, o procedimento de uma árvore de decisão é o seguinte: apresenta-se um 

conjunto de dados ao nó inicial (ou nó raiz que também é um nó interno) da árvore; 

dependendo do resultado do teste lógico usado pelo nó, a árvore ramifica-se para 

um dos nós filhos e este procedimento é repetido até que um nó terminal é 

alcançado. A repetição deste procedimento caracteriza a recursividade da árvore de 

decisão.   
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No caso das árvores de decisão binária, cada nó intermediário divide-se exatamente 

em dois nós descendentes: o nó esquerdo e o nó direito. Quando os dados 

satisfazem o teste lógico do nó intermediário seguem para o nó esquerdo e quando 

não satisfazem seguem para o nó direito. Logo, uma decisão é sempre interpretada 

como verdadeira ou falsa. 

A figura 8 abaixo é uma representação gráfica de uma árvore de decisão binária. 

                    

 

Figura 8 - Árvore de Decisão Binária 

Na figura 8, os círculos representam os nós internos (intermediários ou decisórios); 

os quadrados representam os nós folhas ou terminais; as linhas representam os 

ramos que interligam dois nós; e 𝑥1  e 𝑥2  representam as variáveis decisórias. 

Chama-se de variável decisória a variável de entrada que levará a uma nova divisão 

da árvore de decisão, em relação a um possível valor.  

A interpretação da representação gráfica da árvore de decisão ilustrada 

anteriormente é descrita da seguinte forma:  

•Quando a condição é satisfeita (por exemplo, 𝑥1 ≤ 0.7), os dados seguem para o nó 

esquerdo (SIM) e, caso contrário, os dados seguem para o nó direito (NÃO);  

• Numeração dos nós: 𝑡1 ⇒ nó 1, 𝑡2 ⇒ nó 2, 𝑡3 ⇒ nó 3, 𝑡4 ⇒ nó 4 e 𝑡5 ⇒ nó 5  

• Níveis da árvore de decisão: Nível 0 : nó 1, Nível 1 : nós 2 e 3, Nível 2 : nós 4 e 5 
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O aprendizado de uma árvore de decisão é supervisionado, ou seja, o método 

aproxima funções-alvo de valor discreto, na qual a função aprendida é representada 

por uma árvore de decisão. As árvores treinadas podem ser representadas como um 

conjunto de regras “Se-Então” para melhoria da interpretação e compreensão. 

As árvores de decisão são estudadas em vários campos de pesquisa como ciências 

sociais, estatística, engenharia e inteligência artificial. Atualmente, elas têm sido 

aplicadas, com sucesso, em um enorme campo de tarefas desde diagnóstico de 

casos médicos até avaliação de risco de crédito de requerentes de empréstimo. 

Árvores de decisão usadas para problemas de regressão são chamadas de Árvores 

de Regressão. Nas árvores de regressão, cada nó terminal ou folha contém uma 

constante (geralmente, uma média) ou uma equação para o valor previsto de um 

determinado conjunto de dados. 

Empregando a mesma representação gráfica da árvore de classificação (Figura 8), 

temos para cada nó terminal um modelo linear. 

∑𝛽𝑖
(3)

𝑥𝑖 +  ɛ(3)   𝑠𝑒 𝑥 ∈  𝑡3 

                                Y  =                  ∑𝛽𝑖
(4)

𝑥𝑖 +  ɛ(4)   𝑠𝑒 𝑥 ∈  𝑡4                                              (2)                    

∑𝛽𝑖
(5)

𝑥𝑖 +  ɛ(5)   𝑠𝑒 𝑥 ∈  𝑡5 

Onde: 

𝛽𝑖
(𝐾)

:  𝑖-ésimo parâmetro β do modelo linear 𝑘-ésimo nó; 

ɛ(𝐾)  : ruído do modelo linear do 𝑘-ésimo nó; 

𝑥: dados de entrada 

𝑌: dados de saída 

Existem dois aspectos que merecem destaques em uma árvore de decisão, o 

crescimento e a poda.  

As árvores de decisão são construídas usando um algoritmo de partição recursiva. 

Este algoritmo constrói uma árvore por divisões recursivas binárias que começa no 
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nó raiz e desce até os nós folhas. Têm-se dois fatores principais no algoritmo de 

partição: a forma para selecionar uma divisão para cada nó intermediário 

(Crescimento) e uma regra para determinar quando um nó é terminal (Poda).  

O problema chave, no algoritmo de partição recursiva, é a confiabilidade das 

estimativas do erro usado para selecionar as divisões. As escolhas da divisão em 

níveis maiores da árvore produzem, frequentemente, estatísticas não confiáveis 

apesar da estimativa do “erro de substituição” (estimativa obtida com os dados de 

treinamento usado durante o crescimento da árvore) manter-se decrescendo. Com 

isto, a precisão das estimativas do erro é fortemente dependente da qualidade da 

amostra. Como o algoritmo divide recursivamente o conjunto de dados de 

treinamento original, as divisões estão sendo avaliadas com amostras cada vez 

menores. Isto significa que as estimativas de erro têm menos confiabilidade à 

medida que crescemos a árvore. Com intuito de minimizar este problema e evitar o 

super ajustamento dos dados de treinamento com árvores muito complexas, tem-se 

a estratégia conhecida como método de podagem. 

Há dois procedimentos alternativos para podagem da árvore de decisão: a pós-

podagem e a pré-podagem. A pós-podagem é o processo pelo qual uma árvore é 

crescida ao tamanho máximo e então métodos de evolução confiáveis são usados 

para selecionar a árvore podada de tamanho certo desde o modelo inicial. Este 

algoritmo considera a podagem como um processo de “dois-estágios”. No primeiro 

estágio, um conjunto de árvores podadas de Tmax (árvore de tamanho máximo) é 

gerado de acordo com algum critério, enquanto no segundo estágio uma dessas 

árvores é selecionada como o modelo final. 

Os métodos de pós-podagem podem ser computacionalmente ineficientes, no 

sentido que não é usual achar domínios onde uma árvore extremamente grande (por 

exemplo, com milhares de nós) é pós-podada em poucas centenas de nós - isto 

parece um desperdício computacional. Uma alternativa de parada no procedimento 

de crescimento da árvore é interromper o crescimento tão logo a divisão seja 

considerada não confiável. Isto é conhecido como a pré-podagem da árvore. 

O método de pré-podagem usa um procedimento “passo único”. Este algoritmo corre 

através dos nós da árvore ou “de baixo para cima” ou “de cima para baixo”, 

decidindo para cada nó, se é para podar de acordo com algum critério de avaliação. 
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Os métodos de pré-podagem também apresentam um ponto negativo no seu 

algoritmo. A pré-podagem corre o risco de selecionar uma árvore sub-ótima ao 

interromper o crescimento da árvore. Breiman (1984) descreveu duas alternativas 

para a seleção da árvore final baseada nas estimativas dos erros obtidos. Ou 

seleciona a árvore com menor erro estimado ou escolhe a menor árvore na 

sequência, cujo erro estimado está dentro do intervalo:  

                                                       Є𝑟𝑟𝑏 + 𝑆Є(Є𝑟𝑟𝑏)                                                            (3) 

Onde Є𝑟𝑟𝑏 é o menor erro estimado e 𝑆Є(Є𝑟𝑟𝑏) é o erro padrão desta estimativa.  

Destaca-se que para árvores de regressão a podagem é em função da 

complexidade do erro mínimo. 

Como este estudo é totalmente empírico, ao deparar-se com fatores de explicação 

entre quantidade negociada e spreads em patamares baixos, pensou-se em uma 

forma de otimização dessa relação, pois a mesma é fundamental para 

implementação do modelo. 

A seguir descreveremos os procedimentos realizados para implementação do 

modelo de árvore de decisão. 

Separou-se aleatoriamente 90% dos dados, histórico de negócios de 2017 e 2018, 

para fazer o treinamento da árvore e os 10% restantes para teste. O modelo de 

árvore decisão faz uma regressão entre a quantidade negociada e o respectivo 

spread, amplitude de preço ofertado, de forma a minimizar a diferença quadrática. 

Testou-se várias árvores de decisão com os dados que foram separados.  

As árvores de decisão têm alguns parâmetros, como: 

  Profundidade máxima da árvore: Qual o máximo de regras que deverá ser 

percorrida para tomar uma decisão; 

 Quantidade de amostras em cada decisão: Para estimar um valor, uma 

determinada quantidade de amostras tem que ser consideradas; 

 Número mínimo de amostras por divisão do intervalo. 
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É feita a combinação de todos os parâmetros. Nesse trabalho o intervalo máximo de 

regras foi de 3 a 15. Com as combinações geradas, foi escolhido o modelo que 

apresentou maior R² ajustado. 

O modelo encontrado tem a seguinte configuração: máximo de 5 regras para tomar 

decisão; mínimo de 12 amostras dentro de uma determinada regra; mínimo de 2 

amostras para cada divisão e o máximo de 12 decisões. 

Uma vez que se tenham os melhores parâmetros, faz-se o treinamento dessa árvore 

com 90 % dados, gerado aleatoriamente, conforme descrito anteriormente. 

Na sequência será mostrada a aplicação do modelo de árvore de decisão para os 

grupos de debêntures deste estudo e as respostas nos dados de teste.  

Os R² que serão mostrados como respostas a aplicação do modelo de árvore de 

decisão são R² ajustados. 

O grupo 5 tem apenas 3 debêntures, e não será  implementado. Os demais grupos 

terão suas dispersões de R² mostradas, antes e depois da utilização do modelo de 

árvore de decisão. 

Na Figura 9 a seguir a dispersão dos dados do grupo 1 e seu R² = 0,0009, antes da 

otimização via árvore de decisão. 

 

Figura 9 - Dispersão grupo 1 
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Após passar pelo modelo de árvore de decisão, houve incremento substancial no 

fator de explicação da relação entre spread e quantidade.  

A Figura 10 mostra a dispersão, com dados mais concentrados e um fator de 

explicação ajustado melhor, R² = 0,1856.     

 

Figura 10 - Nova dispersão grupo 1 

O grupo 1 é o grupo que tem mais debêntures em sua composição, então ao ser 

treinada uma árvora para o mesmo, mais passos foram necessários para elaboração 

de uma árvore treinada. A Figura 11 abaixo mostra a árvore treinada e os passos 

necessários no processo decisório. 

 

Figura 11 - Árvore de decisão treinada grupo 1 
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O grupo 2 apresenta a dispersão peculiar de seus dados mostrada na Figura12. O 

fator de explicação da relação entre as variáveis spread e quantidade também é 

baixo, R² = 0,0172. 

                    

Figura 12 - Dispersão grupo 2 

A Figura 13 abaixo ilustra a nova dispersão após ser otimizada, onde apresenta 

maior concentração de dados e um R² ajustado com valor superior ao anterior, R² = 

0,2117. 

 

Figura 13 - Nova dispersão grupo 2 

Na Figura 14 temos a árvore de decisão treinada do grupo 2. 
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Figura 14 - Árvore de decisão treinada grupo 2 

O grupo 3 tem R² = 0,0503, com a dispersão de seus dados mostrada abaixo na 

Figura 15. Os dados do grupo 3 apesar de mostrarem-se concentrados, seu R² 

também é baixo. 

                 
Figura 15 - Dispersão grupo 3 

A Figura 16 mostra a dispersão pós otimização, com dados mais espalhados e o R² 

ajustado superior ao inicial, R² = 0,0922.  
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Figura 16 - Nova dispersão grupo 3 

A árvore treinada do grupo 3 exibida na Figura 17.  

 

Figura 17 - Árvore de decisão treinada grupo 3 
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O grupo 4 tem poucos elementos e os mesmo não tem muitos negócios, possui R² = 

0,0323, com a dispersão de seus dados mostrada abaixo pela Figura 18. 

 
Figura 18 - Dispersão grupo 4 

Após modelo, o grupo 4 passou a ter R² = -0,0184 (ajustado),pior que o da reressão 

simples, porém este é o melhor dentre todos testados. 

A Figura 19 mostra a nova dispersãodo grupo 4.  

        

Figura 19 - Nova dispersão grupo 4 

A Figura 20 ilustra a árvore de decisão treinada do grupo 4. 
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Figura 20 - Árvore de decisão treinada grupo 4 

Na Figura 21 a dispersão dos dados do grupo 6, que antes do modelo apresentava 

R² = 0,1043, maior dentre os outros grupos. 

               
Figura 21 - Dispersão grupo 6 

 

Os dados do grupo 6 depois de passarem pela otimização foram melhorados, porém 

em relação aos outros grupo em que o R² ajustado melhorou muito, para este grupo 

a elevação de valor foi menor. Novo R² = 0,1133. 
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Abaixo a Figura 22, com a nova dispersão do grupo 6. 

 

Figura 22 - Nova dispersão grupo 6 

Na Figura 23 abaixo a árvore de decisão do grupo 6. 

 
Figura 23 - Árvore de decisão treinada grupo 6 
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4.4 Equação de Otimização 

O objetivo deste trabalho é implementar a equação que otimiza a ação de se 

desfazer de uma posição em uma debênture que tenha poucos negócios, 

considerando a minimização da variação do preço ao sair da posição e os custos 

relacionados a essa ação. Nesta sessão, a equação que sintetiza matematicamente 

essa ação será mostrada. 

Em Risk Management and Financial Institutions, Hull (2015) equaciona cada um dos 

fatores que são visados ao se vender uma posição ilíquida. 

Com intuito de buscar a melhor estratégia de negociação, deve-se primeiramente 

entender as variáveis de um mercado ilíquido e seus impactos, como: 

 Se a posição for desfeita rapidamente, a necessidade de saída será 

percebida pelo mercado e o possível preço oferecido pela oferta de compra 

será consideravelmente menor que o preço oferecido para venda, mas a 

perda potencial do preço médio do mercado movendo-se contra será menor; 

 Se a posição for desfeita em vários dias, o spread de preços ofertados será 

menor, mas a perda potencial a partir do preço médio de mercado, movendo-

se contra será maior. 

Este tipo de problema foi discutido por Almgren e Chriss (2001). 

Deseja-se liquidar uma posição 𝑉 em um período de  𝑛 dias.  

A relação entre o spread, diferença entre preço máximo e preço mínimo, e a 

quantidade ao se negociar é definida como  𝑝(𝑞). 

Define-se: 

𝑞𝑖 : Unidades negociadas no dia 𝑖 

𝑥𝑖: Tamanho da posição no final do dia 𝑖, onde (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛)  

𝑥0: Tamanho da posição inicial, 𝑉. 

Cada negociação custa metade do spread.  

Portanto, o total de custos relacionados ao spread é: 
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∑ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖

𝑝(𝑞𝑖)/2.  

Suponha também que as variações do preço médio de mercado sejam normalmente 

distribuídas, com desvio padrão de σ por dia e a negociação ocorre no inicio de um 

dia. 

A variância da mudança no valor da posição no dia 𝑖 é 𝜎2𝑥𝑖
2. 

A variância da mudança de preço ao se desfazer da posição é:  

∑ 𝜎2𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖

. 

 

Um trader pode desejar minimizar o VaR após os custos de negociação terem sido 

considerados. Isso corresponde a minimizar algo semelhante ao VaR ajustado para 

liquidez. 

O objetivo é escolher 𝑞𝑖 que minimiza o VaR e o total de custos: 

 

  

(4) 

    

                           sujeito a: 

∑ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖

= 𝑉.  

Com 𝑥𝑖 calculado a partir de 𝑉, e 𝑞𝑖 como indicado acima. 

O parâmetro 𝜆 mede o nível de confiança na estimativa do VaR. 

A Figura 24 abaixo sintetiza o conceito e ação de zerar uma posição.  

Em 𝐷0, a posição inicial a ser liquidada em q quantidades por n períodos. 

          min______ 

𝑞𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 
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Figura 24 - Otimização da Saída de Posição 

No próximo capítulo será brevemente explicado como a equação otimizadora foi 

implementada nos softwares, os insumos utilizados e como o modelo será 

executado. Serão também mostrados os resultados por grupos considerando-se 

diferentes quantidades de dias para liquidação. Os resultados serão medidos por 

duas métricas, uma binária, que indica se a operação apresenta ganho ao ser 

utilizada a equação proposta por este estudo, e outra, que medirá a intensidade dos 

possíveis ganhos e perdas. 
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5. Avaliação Empírica e Análise de Resultados 

5.1 Amostra 

Para o presente estudo de caso, com regressões foram obtidas as equações que 

mostram a relação entre spreads e quantidades negociadas formuladas a partir de 

78 debêntures de um total de 522, com um total de 4986 negócios, emitidas a partir 

de 2013, com histórico de negócios de 2017 e 2018, agrupadas pelos critérios afins 

de setor de atuação da companhia, rating, classe de vencimento e indexador do 

fluxo de pagamento do título de emissão de dívida. Com os dados de negociação de 

2019 o modelo foi testado. Cabe ressaltar que a fonte dos dados utilizados é a 

Anbima quanto a histórico de quantidades e preços, quanto às informações 

características dos títulos, além da Anbima, foram utilizados a Bloomberg e diversos 

sites de agentes fiduciários. Os softwares utilizados para implementar o modelo de 

zeragem ótima foram o Python e Excel. 

As equações geradas a partir das regressões foram inseridas na equação de 

otimização como  𝑝(𝑞). 

A quantidade 𝑞𝑖   foi gerada aleatoriamente e o respectivo spread é retornado pela 

relação 𝑝(𝑞). 

O problema foi resolvido utilizando as equações geradas pelas regressões que 

denotam a relação 𝑝(𝑞), otimizadas via árvore de decisão, onde os spreads gerados 

pela árvore são inseridos junto às respectivas quantidades aleatórias. 

Os testes serão realizados para as quantidades de dias para liquidar uma posição 

em 5, 10,15 e 20 dias.  

O modelo busca a quantidade negociada em cada dia e divide em n parcelas, onde 

n significa a quantidade de dias que se optou para sair da posição. As quantidades 

nas parcelas são geradas aleatoriamente e tem como soma total a quantidade 

negociada. Cada quantidade tem um spread associado, como reportado acima. O 

código em Python rodará 5.000 vezes este procedimento, onde todos os insumos da 

equação de otimização são inseridos, e dentre as 5.000 linhas é escolhida a linha de 
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menor resultado, pois o objetivo é minimizar a variação do preço ao se desfazer de 

uma posição e os custos associados a isto.  

Cada grupo de debêntures apresenta equação própria e desvio padrão. Considerou-

se o nível de confiança em 99% em todos os grupos e as mudanças diárias de 

preços normalmente distribuídas. Para estas configurações o 𝜆 = 2,326. 

Na próxima sessão, os grupos terão os resultados mostrados de forma sequencial 

de n = 5, 10, 15 e 20.   

5.2 Resultados Passo a Passo por Grupo 

Grupo 1 

Em cada sessão deste capítulo consolidaremos as informações de cada grupo, 

como o descritivo dos critérios de agrupamento, debêntures que o compõe, a 

equação de cada grupo, e a debênture escolhida aletoriamente entre as ilíquidas do 

grupo para testagem com os trades ocorridos ao longo de 2019. 

Serão comparados os resultados ao se utilizar diferentes quantidades de dias para 

liquidar uma posição. Para 5, 10, 15 e 20 dias via modelo de árvore de decisão, que 

chega a um R² ajustado e soluciona a otimização de zeragem de posição. 

Na Tabela 9 os dados do grupo 1. 

Tabela 8 - Dados consolidados grupo 1 

 

   

Abaixo a Tabela 10 com as debêntures participantes, em destaque NATU27, 

debênture escolhida para o teste. 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos Grupo 1 σ λ

Consumo até 5 anos Grau elevado DI 30

y = -4E-05ln(x)+0,0005

R² = 0,0009 0,002081613 2,326
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Tabela 9 - Participantes grupo 1 

 

Em 2019, NATU27 teve negociação em 70 dias, entre as datas de 04/01/2019 e 

26/12/2019. 

Cada quantidade negociada nesses 70 trades foi dividida em 15 parcelas, com total 

de 1050 possíveis trades.  

Cada um dos dias de negociação foi classificado como “Lucro” ou “Prejuízo” da 

seguinte forma:  

Para elucidar, utilizaremos n = 15. Para cada dia de negociação são calculadas 15 

quantidades geradas aleatoriamente e seus respectivos spreads. É calculado o 

ponto central do spread, dado que o spread é um inetrevlao entre preço máximo e 

preço mínimo, o mesmo é multiplicado pela sua respectiva quantidade dividida pela 

quantidade total. O somatório de todos os produtos ponderados é chamado de “Mid 

Ponderado”. “Mid Operação” é o meio do spread que efetivamente ocorreu para a 

quantidade total. 

Apresentaremos a seguir os resultados sequencialmente para os n’s testados.  

 Caso n = 5. 

A Tabela 11 mostra de forma sintética o aproveitamento do modelo para o NATU27 

quando liquidada em 5 dias. 

 Tabela 10 – Resultados NATU27 – n = 5 

  Quantidade Performance 

LUCRO 69 99% 

PREJUÍZO 1 1% 

LAME29 CLMO13 CLMO24

ECOS11 SEER22 MOVI12

LAMEA1 MRVEA1 NATU29

MRVE29 UNDA10 MVLV12

MOVI11 DGSP12 SEDU12

CCRAA0 CCRDA1 SSED11

SEDU11 ECOS13 NATU19

NATU27 LCAMB5 CBRDA6

NATU17 GUAR11 RDCO18

AALR11 ECOS12 SLFM11

Código do Ativo
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Com o modelo implementado teríamos lucro em 99% dos trades. 

Apesar da possibilidade de ficar mais evidente ao mercado a intenção de 

desmobilização da posição, a perda potencial do preço médio movendo-se contra foi 

pequena. 

Os gráficos a seguir mostrarão a intensidade dos ganhos. Como os Mids da 

operação são pequenos em relação aos Mids Ponderados, os centros dos spreads 

serão apresentados em escala logarítmica.  

A Figura 25 faz o comparativo entre o Mid Ponderado x Mid Operado de todo o 

período de negociação de 2019 para NATU27 quando liquidada em 5 dias.  

A intensidade dos ganhos é maior nos Mids Ponderados. 

      

Figura 25 – Comparação Mids NATU27 – n = 5 

 Caso n = 10. 

A Tabela 12 abaixo mostra o desempenho quando liquidada em 10 dias. Apesar de 

se ainda manter um ótimo aproveitamento, comparando-se com n = 5, o 

desempenho é inferior. 

 Tabela 11 - Resultados NATU27 – n = 10 

  Quantidade Performance 

LUCRO 64 91% 

PREJUÍZO 6 9% 
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O acréscimo de dias visa não chamar atenção para a saída da posição, porém a 

perda potencial a partir do preço médio de mercado movendo-se contra é maior. Há 

menos sucessos, porém no geral uma ótima performance. 

A Figura 26 a seguir mostra a intensidade dos ganhos quando comprados ao longo 

de todo o ano 2019.  

 

Figura 26 - Comparação Mids NATU27 – n = 10 

 Caso n = 15. 

Sendo utilizados 15 dias para liquidação da posição temos a performance abaixo 

mostrada na Tabela 13 a seguir.  A performance mostra-se descendente com o 

aumento de dias utilizados pra liquidar a posição.  

Tabela 12 - Resultados NATU27 – n = 15 

  Quantidade Performance 

LUCRO 63 90% 

PREJUÍZO 7 10% 

 

A queda de performance com mais dias sendo utilizados corrobora com 

potencialidade da perda a partir do preço médio.  
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A Figura 27 mostra a intensidade dos ganhos ao se aplicar o modelo proposto frente 

ao que efetivamente ocorreu quando são utilizados 15 dias para liquidação da 

posição. 

 

Figura 27 - Comparação Mids NATU27 – n = 15 

 Caso n = 20. 

Liquidando a posição em 20 dias, o desempenho continua alto, porém o aumento de 

dias mostrou-se inversamente proporcional a quantidade de dias com ganhos, fato 

demonstrado na Tabela 14 a seguir.   

Tabela 13 - Resultados NATU27 – n = 20 

  Quantidade Performance 

LUCRO 60 86% 

PREJUÍZO 10 14% 

 

O mesmo pode-se dizer quando medida a intensidade dos ganhos. A Figura 28 

mostra como os ganhos ficaram em patamares menores. 
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Figura 28 - Comparação Mids NATU27 – n = 20 

Apesar de uma performance muito boa fica evidente que quando mais dias são 

adicionados ao prazo para liquidação da posição, a potencialidade de perda para 

esse grupo apresentou-se. A chance de um desvio em relação ao preço inicial é 

maior, e dentre a quantidade de dias escolhidos para teste, n = 5 foi a melhor opção, 

pois frente aos outros dias selecionados teve melhor performance tanto em dias com 

ganhos, quanto em intensidade 

Grupo 2 

 

O grupo 2 é formado pelas debêntures do setor de energia, com as características 

mostradas na Tabela 15: 

Tabela 14 - Dados consolidados grupo 2 

 

Abaixo a debênture escolhida para teste TIET15 dentre as demais participantes do 

grupo 2. Vide Tabela 16. 
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R² = 0,0172 0,032787 2,326
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Tabela 15 - Participantes grupo 2. 

 

A debênture TIET15 teve 32 dias de negociação entre as datas de 13/02/2019 e 

27/12/2019, com lucro em todos os dias.  

 Caso n = 5. 

A debênture escolhida possui menos negócios que a escolhida no grupo anterior. 

Com 5 dias não houve efeito da perda potencial.  

A Tabela 17 apresenta a performance de TIET15 quando liquidada em 5 dias. 

 

Tabela 16 - Resultados TIET15 – n = 5 

  Quantidade Performance 

LUCRO 32 100% 

PREJUÍZO 0 0% 

 

Abaixo o comparativo de Mids para 2019 de TIET15 na Figura 29. A intensidade de 

ganhos foi forte quando executada a liquidação da posição em 5 dias. 

Código do Ativo

RNEP11

STEN23

TIET15

GEPA24

TIET26

GEPA27

GEPA28

CEPE19



59 
 

 
Figura 29 - Comparação Mids TIET15 – n = 5 

 Caso n = 10. 

Temos abaixo a Tabela 18 onde é mostrado o desempenho para os 32 dias de 

negociação com 10 dias para saída de posição. A performance é a mesma de n = 5. 

  

Tabela 17 - Resultados TIET15 – n = 10 

  Quantidade Performance 

LUCRO 32 100% 

PREJUÍZO 0 0% 

 

Apesar de na análise binária a performance ser a mesma, a intensidade dos ganhos 

é menor quando utilizados 10 dias para saída da posição, fato evidenciado na Figura 

30 abaixo. 
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Figura 30 - Comparação Mids TIET15 – n = 10 

 Caso n = 15. 

Com 15 dias sendo utilizados para liquidação da posição, a performance 

apresentada é a mesma das quantidades anteriores, fato mostrado na Tabela 19 a 

seguir.  

Tabela 18 - Resultados TIET15 – n = 15 

  Quantidade Performance 

LUCRO 32 100% 

PREJUÍZO 0 0% 

 

A intensidade dos ganhos vem se reduzindo com o aumento de dias. A Figura 31 

abaixo mostra o histórico comparativo ao longo de 2019 dos Mids Operação versus 

Mids Ponderados quando utilizados 15 dias para liquidação da posição. 
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Figura 31 - Comparação Mids TIET15 – n = 15 

 Caso n = 20. 

O desempenho continua alto ao liquidar a posição em 20 dias, porém menor que nas 

sessões anteriores. A Tabela 20 abaixo elucida esta performance. 

 Tabela 19 - Resultados TIET15 – n = 20 

  Quantidade Performance 

LUCRO 30 94% 

PREJUÍZO 2 6% 

 

A Figura 32 abaixo demonstra como os ganhos passam a ser menores com mais 

dias senda utilizados para liquidação. 
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Figura 32 - Comparação Mids TIET15 – n = 20 

Embora o risco de percepção por parte do mercado ocorrer ao se aumentar a 

quantidade de dias para liquidação, para o grupo 2 a quantidade de dias com 

ganhos ficou igual para os dias 5, 10 e 15. Porém há o decréscimo na intensidade 

do ganho a medida que os dias aumentam, com n = 5 sendo a melhor escolha para 

liquidação da posição.  

Grupo 3 

As debêntures do grupo 3 são do setor de infraestrutura, com as características 

mostradas na Tabela 21: 

Tabela 20 - Dados consolidados grupo 3 

 

A debênture escolhida foi SBESC7, dentre as demais do grupo 3 ,  destacada na 

Tabela 22 abaixo: 
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Tabela 21 - Participantes grupo 3 

 

 Caso n = 5. 

A debênture SBESC17 teve 17 dias de negociação em 2019, entre 04/02/2019 e 

31/10/2019. Esses negócios quando inseridos no modelo de otimização, e sendo 

liquidado em 5 dias, obteve-se “Lucro” em 100% deles. Vide Tabela 23. 

Tabela 22 - Resultados SBESC7 – n = 5 

  Quantidade Performance 

LUCRO 17 100% 

PREJUÍZO 0 0% 

 

Menos dias de negócios, menor a probabilidade de sofrer perda pelo aumento da 

variação do preço.  

A seguir o histórico comparativo entre Mid Ponderado, calculado pelo modelo e o 

ocorrido efetivamente para n = 5, na Figura 33. 
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Figura 33 - Comparação Mids SBESC7 – n = 5 

 

 Caso n = 10. 

A Tabela 24 mostrará que a perfomance se mantém elevada, porém um prejuízo 

ocorre ao se desfazer da posição em 10 dias. 

Tabela 23 - Resultados SBESC7 – n = 10 

  Quantidade Performance 

LUCRO 16 94% 

PREJUÍZO 1 6% 

 

Com 10 dias para o grupo houve diferença na quantidade de dias com ganhos, o 

efeito perda potencial apresenta-se. 

Na análise de intensidade quando n = 10 dias, pode-se concluir que ocorre 

decréscimo, evidenciado na Figura 34 abaixo: 

 

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

Comparação Mid  - SBESC7 - 
Árvore 

Mid Ponderado - ÁRVORE Mid Operação



65 
 

 

Figura 34 - Comparação Mids SBESC7 – n = 10 

 Caso n = 15. 

Quando utilizados 15 dias para liquidação os resultados são os mesmos de n = 10. 

A Tabela 25 a seguir mostra a performance para n = 10. 

Tabela 24 - Resultados SBESC7 – n = 15 

  Quantidade Performance 

LUCRO 16 94% 

PREJUÍZO 1 6% 

 

O incremento de dias de 10 para 15 não tem impacto na quantidade de dias com 

Lucro.  

Quanto à análise de intensidade de ganhos, os resultados são superiores a quando 

utilizados 10 dias para saída da posição. Os preços variaram menos nesse intervalo. 

A Figura 35 abaixo permite a visualização dessa melhora. 
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Figura 35 - Comparação Mids SBESC7 – n = 15 

 

 Caso n = 20. 

A performance quando analisada de forma binária, Lucro ou Prejuízo, mantém-se 

alta ao se usar 20 dias para saída da posição.  

A Tabela 26 mostra esse desempenho. 

Tabela 25 - Resultados SBESC7 – n = 20 

  Quantidade Performance 

LUCRO 15 88% 

PREJUÍZO 2 12% 

 

A intensidade nos ganhos são inferiores quando usados 15 dias para zeragem da 

posição, porém superiores ao uso de 10 dias. 

Abaixo a Figura 36 com o desempenho comparativo entre os Mids Operados e Mids 

Ponderados ou ser utilizado n = 20.  
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Figura 36 - Comparação Mids SBESC7 – n = 20 

O aumento de dias teve impacto nos dias com Lucro e em sua intensidade. 

n =15 mostrou-se a melhor opção para esse grupo, pois embora tenha um dia de 

prejuízo, a intensidade dos ganhos são maiores do que quando n = 5, que tem 100% 

de lucro nos 17 dias de negócios. 

Grupo 4 

Grupo que compreende as debêntures do setor financeiro, onde na Tabela 27 são 

mostradas as suas características: 

Tabela 26 - Dados consolidados grupo 4 

 

Abaixo na Tabela 28, as debêntures que compõem o grupo 4, com destaque para a 

debênture MULP16, utilizada na testagem do modelo. 

Tabela 27 - Participantes grupo 4 
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 Caso n = 5. 

Ao se utilizar 5 dias para executar a zeragem de posição dos 14 trades executados 

ao longo de 2019, em todos se obteve “Lucro” quando inseridos na equação de 

otimização. A Tabela 29 abaixo demonstra esse desempenho. 

Tabela 28 - Resultados MULP16 – n = 5 

  Quantidade Performance 

LUCRO 14 100% 

PREJUÍZO 0 0% 

 

A seguir, na Figura 37 o histórico comparativo de intensidade entre os Mids 

calculados pelo modelo e o que efetivamente ocorreu. 

 

Figura 37 - Comparação Mids MULP16 – n = 5 
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 Caso n = 10. 

Quando utilizados 10 dias, a performance é a de 100% também. Vide abaixo na 

Tabela 30. 

Tabela 29 - Resultados MULP16 – n = 10 

  Quantidade Performance 

LUCRO 14 100% 

PREJUÍZO 0 0% 

 

A intensidade dos ganhos fica ligeiramente menor quando n = 10. A Figura 38 a 

seguir mostra este decréscimo. 

 

Figura 38 - Comparação Mids MULP16 – n = 10 

 Caso n = 15. 

Ao se utilizar 15 dias para execução da zeragem de posição, o desempenho 

também é de 100% para os 14 dias de negócios.  

A Tabela 31 evidencia a performance para n = 15. 

Tabela 30 - Resultados MULP16 – n = 15 

  Quantidade Performance 

LUCRO 14 100% 

PREJUÍZO 0 0% 
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A intensidade dos ganhos é menor do que quando usados 10 dias. Vide Figura 39.

 

Figura 39 - Comparação Mids MULP16 – n = 15 

 Caso n = 20. 

O desempenho também é de 100%, vide Tabela 32 abaixo. 

Tabela 31 - Resultados MULP16 – n = 20 

  Quantidade Performance 

LUCRO 14 100% 

PREJUÍZO 0 0% 

 

À medida que se aumenta a quantidade de dias para executar a liquidação, a 

intensidade dos ganhos mostra-se menor. Fato evidenciado na Figura 40 abaixo. 

 
Figura 40 - Comparação Mids MULP16 – n = 20 
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Para o grupo 4, a quantidade de dias com negócios ao longo de 2019 foram as 

menores. Embora ao se aumentar a quantidade de dias para desmobilização da 

posição, todos os intervalos considerados tiveram 100% de Lucro. O efeito da perda 

potencial menor com menos dias mostrou-se e o menor intervalo teve a maior 

intensidade de ganhos. n = 5 foi a melhor opção. 

Grupo 5 

O grupo 5 não teve testagem, pois nos 5 dias de negociação ao longo de 2019 não 

houve spread entre os negócios fechados. A seguir na Tabela 33 com as 

características do grupo. 

Tabela 32 - Dados consolidados grupo 5 

 

 

Grupo 6 

O grupo 6 é composto por debêntures do setor de energia, porém com classe de 

vencimento mais longa, a seguir as outras características do grupo na Tabela 34. 

Tabela 33 - Dados consolidados grupo 6 

 

O modelo foi aplicado à debênture VNTT11. A seguir os demais componentes do 

grupo 6 na Tabela 35. 

 

 

 

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos Grupo 5 σ λ

Industria e Tecnologia Acima de 15 anos Altamente especulativo DI 3

y = -2E-04ln(x)+0,0024

R² = 0,3129 0,001629 2,326

Setor Classes Vencimento Rating class Índice total ativos Grupo 6 σ λ

Energia entre 10 e 15 anos Grau elevado IPCA 19

y = 0,004ln(x)-0,0014

R² = 0,1043 0,024124 2,326
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Tabela 34 - Participantes grupo 6 

    

 Caso n = 5. 

O ativo VNTT11 teve 63 dias de negociação ao longo de 2019, de 03/01/2019 a 

18/12/2019. Quando liquidado utilizando-se 5 dias para execução da zeragem das 

quantidades negociadas, apresentou “Lucro” em 98% dos trades. 

 Essas informações estão demonstradas a seguir na Tabela 36. 

Tabela 35 - Resultados VNTT11 – n = 5 

  Quantidade Performance 

LUCRO 62 98% 

PREJUÍZO 1 2% 

 

Quando mensurada a intensidade dos ganhos, para n = 5 o ativo VNTT11 apresenta 

o desempenho mostrado na Figura 41 a seguir. 

 

TPNO12 LGEN11

FGEN13 VSJH11

CHPA11 EDPA11

VNTT11 CHPT61

TSBE12 CHPT41

EOVC11 CHPT31

CLNG11 CHPT11

EXTZ11 CHPT51

ITGE13 CHPT21

PTMI11

Código do Ativo
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Figura 41 - Comparação Mids VNTT1 – n = 5 

 

 Caso n = 10. 

Há uma redução no desempenho quando são assumidos 10 dias para a saída da 

posição. Vide Tabela 37. 

 

Tabela 36 - Resultados VNTT11 – n = 10 

  Quantidade Performance 

LUCRO 59 94% 

PREJUÍZO 4 6% 

 

A intensidade nos ganhos também sofre decréscimo, mostrado na Figura 42 abaixo. 
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Figura 42 - Comparação Mids VNTT1 – n = 10 

 Caso n = 15. 

O desempenho segue menor à medida que a quantidade de dias para liquidação da 

posição é aumentada. 

A Tabela 38 mostra esse decréscimo, a seguir: 

 

Tabela 37 - Resultados VNTT11 – n = 15 

  Quantidade Performance 

LUCRO 57 90% 

PREJUÍZO 6 10% 

 

Quando mensurada a intensidade dos ganhos, a mesma também é impactada e 

diminui. 

A Figura 43 abaixo explana essa diminuição: 

0,0001
0,001

0,01
0,1

1
10

100

Comparação Mid  - VNTT11 - 
Árvore 

Mid Ponderado - ÁRVORE Mid Operação



75 
 

  
Figura 43 - Comparação Mids VNTT1 – n = 15 

 

 Caso n = 20. 

A tendência é mantida, e a quantidade de dias de negócios com lucro diminui, porém 

fica acima de 85%. A seguir a Tabela 39 mostra este desempenho. 

Tabela 38 - Resultados VNTT11 – n = 20 

  Quantidade Performance 

LUCRO 55 87% 

PREJUÍZO 8 13% 

 

Os ganhos mostram-se menos intensos dentro do histórico de 2019, conforme 

ilustrado pela Figura 44 abaixo. 
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Figura 44 - Comparação Mids VNTT1 – n = 20 

 

O grupo 6 é o segundo grupo em quantidade de dias de negócios. 

A performance, tanto em dias de lucro, quanto em intensidade dos ganhos se reduz 

quando mais dias são utilizados para saída da posição. 

n = 5 é intervalo de melhor intensidade.  
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6. Conclusões 

O objetivo deste trabalho era implementar uma equação que visa otimizar uma 

situação corriqueira em tesourarias. A compra de um ativo de crédito privado em 

grande quantidade e o desejo de desmobilização da posição antes do vencimento. 

Apesar de ter um cunho institucional, esta pode ser a realidade da pessoa física ao 

adquirir este tipo de ativo. 

A análise qualitativa apresentada no decorrer deste trabalho mostrou que o mercado 

de negociação de títulos privados ainda não possui liquidez satisfatória, o que pode 

distorcer a formação de preços. E outro aspecto importante é que embora haja 

grande bibliografia acerca da modelagem de preços, isto não incorre em realidade 

ao se negociar os ativos no mercado secundário. O preço calculado pode mostrar-se 

impraticável dada à falta de liquidez. 

O mercado primário tem momentos de maior aquecimento de acordo com o fomento 

de determinadas atividades econômicas pelos governos. Destaque para as 

emissões incentivadas, que contam com boas avaliações de rating, competitivas 

remunerações e isenção fiscal. O perfil de empresa emissora de debêntures 

incentivada é geralmente de companhias bastante estabelecidas ou consórcios 

deste tipo de companhia, criados para um projeto de infraestrutura grande. 

Importantíssimo destacar o movimento de queda dos juros básico da economia 

brasileira, que permite uma forma de financiamento mais barata, e que pode explicar 

o aumento de emissões de títulos de dívida.    

O mercado secundário vem passando por transformações nos últimos anos.  O 

volume de negociação praticamente dobrou de 2018 para 2019, porém ainda há a 

concentração de negócios em debêntures incentivadas. As pequenas e médias 

empresas que emitem debêntures ainda ficam a margem deste volume. Os fundos 

de investimento nos últimos anos têm adquirido mais debêntures, aumentando sua 

participação neste mercado, que é dominado pelos bancos coordenadores de 

emissão, os maiores adquirentes. O mercado secundário é um mercado a se 

desenvolver, pois falta sofisticação, de difícil obtenção de informações acerca dos 

ativos e é muito despadronizado. A B3 ao adquirir a CETIP anunciou publicamente o 

intuito de prover melhores meios e informações para o crescimento deste mercado. 
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Buscou-se implementar com os dados de negociação de 2017 e 2018. Com 

debêntures emitidas de 2013 a 2018, ativos estes que captam um momento mais 

maduro e resiliente da economia brasileira. A relação entre quantidades negociadas 

e seus respectivos spreads, amplitude entre preço máximo e preço mínimo, foi feita 

por regressão otimizada por modelo de árvore de decisão. Os ativos foram 

separados em grupos por características afins, árvores de decisão foram geradas 

com base nos dados de 2017 e 2018, para implementação do modelo nos negócios 

ocorridos em 2019. O modelo de árvore de decisão gerou R² ajustados melhores 

que o da regressão simples, porém sob a ótica econométrica, os valores alcançados 

ainda estariam fora de consideração. 

Em termos de desempenho equação de otimização tanto de forma binária, ter ganho 

ou não, quanto sob a ótica de intensidade dos ganhos, o resultado foi bastante 

satisfatório. O método com árvore de decisão mostrou-se eficiente, principalmente 

quando grandes quantidades foram negociadas. Nos casos estudados, o aumento 

de dias para liquidar uma posição não incorreu em ganhos maiores e em alguns 

casos, esse aumento de frequência fez diminuir tanto os ganhos de forma binária 

quanto em intensidade. O efeito da perda potencial quando a quantidade de dias 

para saída de posição é aumentada ocorreu. Vale ressaltar que embora as árvores 

de decisão melhorassem os R², do ponto de vista econométrico, eram baixos e 

tiveram pouco impacto no resultado final.  

No que se refere a possíveis extensões, a relação entre spread e quantidade pode 

ser apresentada de outras formas. Com isso, não se esgota aqui essa 

implementação, pois a escolha da quantidade de dias para desmobilização tem 

grande impacto, e um estudo para implementação da quantidade de dias ideais seria 

de grande valia. Além de a modelagem da relação entre spread e quantidade, 

relação fundamental para equação de otimização da zeragem posição, poder ser 

estimada de diferentes formas, e assim se obter resultados mais ajustados à 

realidade do mercado.               
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