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Abstract

Analisamos a previsibilidade dos retornos mensais de ativos
no mercado brasileiro em um período de 10 anos desde o in-
ício do plano Real. Para analisarmos a variação cross-section
dos retornos e explicarmos estes retornos em função de prêmios
de risco variantes no tempo, condicionados a variáveis de estado
macroeconômicas, utilizamos um novo modelo de apreçamento
de ativos, combinando dois diferentes tipos de modelos econômi-
cos, um modelo de �nanças - condicional e multifatorial, e um
modelo estritamente macroeconômico do tipo Vector Auto Re-
gressive. Veri�camos que o modelo com betas condicionais não
explica adequadamente os retornos dos ativos, porém o modelo
com os prêmios de risco (e não os betas) condicionais, produz
resultados com interpretação econômica e estatisticamente satis-
fatórios.
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"Positivism, halts at phenomena and says "There Are Only Facts,"

I would say: no, mein freund fact is precisely what there is not.

There are only interpretations."

F.Nietzsche

4



1 Introdução

A cada instante de tempo os agentes dispõe de novas informações que
condicionam suas expectativas e determinam o preço dos ativos. Um
modelo de apreçamento que tente se aproximar de forma realista da
maneira como estes agentes constroem suas expectativas de retorno e
risco, deve ter como atributo principal a condicionalidade dos retornos
esperados ao conjunto de informações observado pelo agente em cada
momento.

Propomos um novo tipo de modelo de apreçamento de ativos que
combina simultâneamente duas visões sobre o fenômeno econômico. Sob
o aspecto microeconômico, construimos ummodelo multifatorial de apreça-
mento com duas diferentes especi�cações : Na primeira especi�cação, os
prêmios de risco �t são variantes no tempo, descritos como uma função do
conjunto de variáveis macroeconômicas observadas pelos agentes a cada
instante. Na especi�cação alternativa, a condicionalidade dos retornos é
capturada através de betas dinâmicos e prêmios de risco constantes.

Sob o aspecto macroeconômico, este conjunto condicionante de var-
iáveis é explicitamente descrito e interpretado de forma dinâmica por
um modelo do tipo Vector Auto Regressive (VAR), reestimado mês a
mês, de forma a sevir de proxy para o conjunto de informações que o
investidor utiliza para construir continuamente suas expectativas para
os fatores de risco.

Os resultados da estimação empírica revelam que é a variação nos
prêmios de risco - e não nos betas - a fonte de previsibilidade de re-
tornos a nível de portfolio. Este resultado é especialmente relevante em
economias sujeitas a choques e aonde exista alta volatilidade macroeco-
nomica, como é o caso das economias emergentes, pois nos permite en-
tender as mudanças nas múltiplas fontes de risco sistêmico e seus efeitos
nos retornos e risco dos ativos.

Este trabalho contribui especialmente em duas áreas : Na análise
empírica do desempenho recente da economia brasileira através da es-
timação e interpretação de um modelo VAR irrestrito, e na estimação
de um modelo multifatorial condicional de apreçamento de ativos que
permite uma interpretação conjunta com os parâmetros estimados do
VAR.

Como forma de se tentar evitar a crítica de Fama, o paradigma de
racionalidade é analisado sob a ótica do fator estocástico de desconto,
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assumindo-se que este é determinado pelo crescimento da utilidade mar-
ginal do consumo. Esta hipótese introduz alguns complicadores na in-
terpretação conjunta do modelo. Embora desejável por basear em moti-
vações econômicas reais a determinação do fator estocástico de desconto,
esta hipótese não é estritamente necessária para validar capacidade ex-
plicativa ou preditiva do modelo construído.

Na seção 2 descrevemos a teoria do Asset Pricing condicional, na
seção 3 descrevemos a metodologia, na seção 4 descrevemos os resultados
empíricos e a seção 5 conclui.

2 Teoria de Asset Pricing Condicional

O objetivo da teoria de Asset Pricing condicional é identi�car e ex-
plicar a previsibilidade intertemporal das taxas de retorno dos ativos
�nanceiros. Qualquer representação de modelo de asset pricing pode
ser derivada como um caso especial do fator estocástico de desconto, a
equação fundamental de apreçamento :

(1) Pt = Et [mt+1xt+1]

Aonde Pt é o preço do ativo em t, e Xt é o pay-o¤ do ativo, rep-
resentado por dividendos, juros ou outros �uxos de caixa recebidos em
t+1. A variável aleatória m é o fator estocástico de desconto, que pode
ser obtido a partir de um modelo de equilíbrio de maximização da util-
idade do investidor-consumidor mt = � u

0(Ct+1)
u0(Ct)

. Esta equação pode ser
interpretada economicamente como o desejo marginal ou a necessidade
por riqueza de um agente em um particular estado da natureza. Quanto
maior for este desejo, ou utilidade marginal u�, mais este agente estará
disposto a abrir mão de riqueza em outros estados para obter neste. O
conceito fundamental para se entender a equação é o de marginalidade,
ou seja, o desejo de riqueza adicional à já existente é o que importa.

Os preços são obtidos simplesmente calculando-se a expectativa condi-
cional representada pelo operador Et , ou seja, descontando-se os pay-
o¤s, dado o conjunto de informação dos investidores, 
t: Entretanto,
este conjunto de informações não é observado. Hansen e Richard (1986)
concluem que torna-se impossível testar modelos de asset pricing uma
vez que não se observa o conjunto de informações dos investidores. Uma
forma de se contornar este problema é assumir que este conjunto de in-
formações possa ser resumido adequadamente por um conjunto de var-
iáveis observadas. Portanto escolhe-se um conjunto de variáveis Zt que
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se acredita capturar o conjunto relevante de informações condicionantes,
fazendo E(:jZt):

Toda a teoria está baseada na hipótese de expectativas racionais,
que implica na validade da lei das expectativas iteradas. Desta forma, a
melhor previsão hoje da melhor previsão amanhã é exatamente a melhor
previsão hoje, mais precisamente,

Et�1(Et(xt+1)) = Et�1(xt+1): (2)

A segunda implicação das expectativas racionais é a de que o erro de
previsão, ou seja, a diferença entre as realizações das variáveis estocás-
ticas e as expectativas do modelo, devem ser ortogonais as informações
que condicionam as expectativas do modelo.

De�nindo o retorno do ativo i Rt+1 = (xt
pt
), a equação (1) implica,

que a expectativa condicional do produto de mt+1 e Rt+1 é constante e
igual a 1. Desta forma,

(1�mt+1Rt+1 j
t) = 0 (3)

não deve ser estatisticamente diferente de zero. Se existe previsibili-
dade de retornos usando instrumentos defasados Zt; a teoria implica que
esta previsibilidade é removida quando multiplicamos os retornos pelo
mt+1 correto. É neste sentido que os modelos de asset pricing condi-
cionais explicam a variabilidade dos retornos dos ativos.

Com a restrição de que mt+1 é uma variável aleatória estritamente
positiva, e as expectativas são racionais, a equação (1) se torna equiva-
lente ao principio de não-arbitragem, que diz que todos os portfolio de
ativos cujos pay-o¤s são maiores ou iguais a zero, e maiores que zero
com alguma probabilidade, devem ter preços positivos. Ross (1977).

A falha dos modelos em explicar a previsibilidade de retornos como
descrito acima, decorre de duas possibilidades. As expectativas não
são racionais, ou o fator estocástico de desconto, mt+1, está errado.
Desta forma, existe estímulo para pesquisas visando construir modelos
de apreçamento melhores, ou incorporar os possíveis desvios de racional-
idade cometidos pelos agentes de mercado, desenvolvendo a área de
�nanças comportamentais, que estuda padrões de irracionalidade dos
agentes, como por exemplo, o "heard behavior". Testes para compro-
var a hipótese de racionalidade ou do grau de "e�ciência" do mercado
tem sido realizados a bastante tempo, embora com o problema levan-
tado inicialmente por Fama (1970), de que estes testes são na realidade
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testes conjuntos de "e�ciência" e do modelo proposto para o apreça-
mento de ativos1. 1Para um teste de e�ciência aplicado ao mercado
brasileiro, ver Torres e Bonomo (2000) Portanto, nenhum teste estri-
tamente econométrico pode comprovar se os mercados são racionais ou
não, e na ausência da observação de oportunidades de arbitragem per-
sistentes, esta hipótese só pode ser avaliada recorrendo-se a explicações
de motivação econômica, aonde o fator estocástico de desconto está de-
scorrelacionado da economia real.

De�nimos agora o excesso de retorno do ativo i, relativo ao ativo
sem risco como Rei;t+1 = Ri;t+1 � Rf;t+1: Se a equação (3) valer para
ambos os ativos, isto implica para qualquer ativo i, usando a de�nição
de covariancia (condicional) :

Et(Ri;t+1 �Rf;t+1) = �Covt(Mt+1;Ri;t+1�Rf;t+1)
EtMt+1

(4)

O excesso de retorno esperado é determinado pelo risco sistêmico do
ativo, medido pela covariância com o fator estocástico de desconto, e
dividido pelo esperança do mesmo (equivalente a taxa livre de risco).
Assim, ativos de maior covariância com o fator estocástico de desconto
tendem a ter retornos menores (e preços maiores). A distribuição proba-
bilística dos retornos é relevante neste sentido, sendo mais desejável que
seja provável que retornos maiores ocorram quando a utilidade marginal
da riqueza é alta. A equação (4) é a expressão geral para o retorno es-
perado, a partir da qual grande parte das expressões da literatura são
derivadas. O risco especí�co do ativo, não correlacionado ao fator es-
tocástico de desconto, não recebe preço, pois não está correlacionado a
�utuações na utilidade marginal da riqueza. Portanto, os prêmios de
risco devem diferir no cross-section entre os ativos, proporcionalmente a
suas covariâncias condicionais com -mt+1.

As expectativas racionais implicam que condicionalmente deve existir
alguma previsibilidade de retornos. Devem existir instrumentos Zt para
os quais E(Rt+1/Zt) ou E(mt+1/Zt) variem no tempo, de forma que a
equação E(mt+1Rt+1- 1jZt)=0 tenha validade empírica. E(mt+1/Zt)
variando no tempo em um modelo de betas, implica em que ou os be-
tas ou os prêmios de risco devam ser variantes no tempo. O popular
modelo de random-walk pode ser derivado como um caso particular de
neutralidade ao risco, aonde a função de utilidade assume a forma linear.

Na literatura, o campo da previsibilidade de modelos de asset pricing,
se divide em duas linhas. Uma linha utiliza apenas uma abordagem es-
tatística de retornos defasados (modelos de séries temporais) para prever
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retornos futuros de ações, como por exemplo dependencia serial de alta
frequencia, representando os efeitos da microestrutura dos mercados, ou
dependencia serial em periodos mais longos, que também podem repre-
sentar mudanças previsíveis nos retornos esperados. Esta linha está mais
sujeita a mineração estatística (data mining) de relações sem qualquer
conexão com a economia real.

Uma outra linha da literatura, estuda a previsibilidade utilizando
outras variáveis defasadas como instrumentos, interpretando a racional-
idade economica dos modelos . Nesta linha, o trabalho principal é o
de Fama and French (1989) veri�cando que os retornos esperados dos
ativos dependem do comportamento ao longo do tempo de variáveis
que capturem o estado do ciclo macroeconômico, como por exemplo, o
dividend-yield do mercado acionário, o spread de curto e longo prazos
dos títulos públicos, e o spread entre títulos de dívida de baixo e alto
risco. Para estes autores, é pouco factível aceitarmos a idéia de que o
retorno esperado dos ativos permaneça invariável em períodos de crise
ou expansão econômica.

A questão da previsibilidade pode então, ser tratada sob a ótica dos
�uxos de caixa esperados. Analistas �nanceiros dedicam tempo para
projetar os �uxos de caixa e dividendos das empresas e descontá-los,
produzindo um preço alvo para o qual o preço de mercado deveria con-
vergir. Conforme explicado por Cochrane (2005), esta questão pode ser
analisada da seguinte forma : expandindo 0 = E(1-Mt+1Rt+1), obtemos
um modelo semelhante ao de valor presente :

Pt
Dt
= Et

P1
j=0(�

j
k=1

1
Rt+k

)
Dt+j
Dt

+ limj!1Et(�
j
k=1

1
Rt+k

)
Dt+j
Dt

Pt+j
Dt+j

(5)

Como observa-se que a relação Preço/Dividendos agregada, ou de
forma equivalente, Preço/Fluxos de Caixa, varia no tempo, esta relação
deve ser (i) uma previsora do crescimento dos dividendos, (ii) uma pre-
visora dos retornos ou (iii) os preços seguem um processo de bolha es-
peculativa (esta última hipótese foi descartada pelas evidências).

Shiller(1981) e LeRoy e Porter (1981) analisaram esta questão. Imag-
ine que a relação seja previsora dos dividendos futuros. Os investi-
dores, projetando maiores ganhos com dividendos, fariam o preço das
ações subir em relação ao dividendo corrente, e desta forma, uma re-
lação Preço/Dividendo elevada seria previsora de um crescimento de
dividendos (ou �uxos de caixa). Os autores não encontraram no mer-
cado americano, evidências para a validade desta hipótese. Assim, a
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variação observada dos preços no mercado foi chamada de "volatilidade
excessiva". Este fenômeno pode ser explicado se os preços elevados dos
ativos, ao invés de preverem maiores dividendos, sejam previsores de
menores retornos esperados. Foi exatamente esta a relação evidenci-
ada pelos autores, estabelecendo a relação entre volatilidade de preços e
retornos esperados. As implicações diretas são que, caso se deseje com-
preender a previsibilidade de retornos de ativos, é necessário estabelecer
uma relação dos movimentos de mercado com os estados macroeconômi-
cos e os preços de ações através de variações nos prêmios de risco, e
não nos �uxos de caixa esperados, relativamente mais fáceis de se men-
surar. Especialmente em mercados emergentes, mais voláteis, grandes
variações nos preços das ações podem ser racionalmente explicadas por
variações nos prêmios de risco. Ao contrário do que diz a análise es-
tritamente fundamentalista , estas ações não estariam sub-avaliadas e
sim com um prêmio re�etindo o maior risco macroeconômico. A avali-
ação das probabilidades subjetivas dos agentes (as probabilidades neu-
tras ao risco) sobre os possíveis estados da natureza, que levaram ao
fator estocástico de desconto observado a ser o que é, e a chance destas
probabilidades neutras ao risco serem diferente das probabilidades cal-
culadas como frequências objetivas ou "racionais", é que poderia indicar
uma sub-avaliação ou "erro". Issler e Anchite (2002) testaram para o
Ibovespa o modelo de Valor Presente de Dividendos, utilizando técnicas
de auto-regressão vetorial, com duas hipóteses sobre os retornos, sendo
a hipótese com retornos variantes no tempo aceita (embora com a forte
limitação da variação ser exclusivamente da taxa livre de risco, o que
implica em excessos de retornos constantes) , o que contribui para evi-
denciar racionalidade e previsibilidade de retornos no mercado brasileiro
no período analisado.

As condições de validade do fator estocástico de desconto são bas-
tante gerais.O que desejamos entender é porque os retornos observados
são o que são e por que razão eles deveriam variar no tempo. O principal
desa�o da teoria condicional de apreçamento reside na compreensão das
forças econômicas reais que determinam o fator estocástico de desconto

3 Metodologia

A primeira parte contextualiza brevemente o ambiente de análise e trata
da escolha e de�nição dos fatores de risco. A segunda parte consiste
na construção e estimação do modelo VAR macro para a economia
brasileira. A terceira parte consiste na estimação dos modelos de as-
set pricing condicionais.
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3.1 De�nição dos Fatores de Risco Macroeconômicos

O interesse internacional nos mercados emergentes não é mais uma novi-
dade desde a última década, e é motivado pela crescente integração dos
mercados �nanceiros. Diversos pesquisadores demostraram que os mer-
cados emergentes possuem baixa correlação com mercados locais desen-
volvidos, o que explica a entrada de grandes investidores em busca de
um retorno mais elevado e da possibilidade de aumentar o seu conjunto
de oportunidades de investimento, diversi�cando seus portfolios (embora
a volatilidade individual dos mercados emergentes seja alta, a correlação
é baixa ou negativa, implicando na redução da volatilidade global do
portfolio).
Existem inúmeros problemas associados a aplicação da teoria de asset

pricing descrita na seção anterior em mercados emergentes. Uma revisão
destes problemas e das novas teorias desenvolvidas para tratá-los foi
descrita por Harvey e Bekaert(2002).

Um dos problemas que se coloca na utilização da teoria de asset
pricing nos mercados emergentes refere-se ao grau de integração e a
segmentação destes mercados. Duas visões diferentes podem ser ado-
tadas pelo investidor : Considerar que estes mercados são segmentados
e concentrar-se nos fatores de risco locais para explicar os retornos, ou
enxergar os mercados da perspectiva de um investidor diversi�cando seu
portfolio globalmente.

Outras pesquisas empíricas feitas nesta área, buscaram encontrar re-
lações entre a progressão da integração dos mercados e os preços de
ativos. A teoria sugere que com maior integração dos mercados os re-
tornos dos ativos tendem a se reduzir. Estudos empíricos, embora com
algum sucesso, foram em grande parte inconclusivos. Já em relação a
volatilidade os estudos não sugerem alterações signi�cativas.

Contágios são outro fenômeno observado em mercados emergentes.
Contágios se referem, de maneira geral, a correlações excepcionalmente
altas entre os mercados durante um período de crise. Isto foi observado
no Mexico, Asia, Rusia e Brasil durante a década de 90, e Argentina em
2001;

Outros problemas identi�cados são a evidência forte de não-normalidade
e assimetria de retornos, a maior previsibilidade e a relativa ine�cien-
cia informacional dos mercados, sugerida por uma autocorrelação serial
superior a de mercados desenvolvidos.
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Estes fatores e contexto foram considerados neste trabalho, embora
a construção de um modelo de apreçamento racional que inclua explici-
tamente todos estes fatores (por exemplo, contágios) seja provavelmente
não-factível.

A preocupação se volta então para a escolha de variáveis que repre-
sentem, em seu conjunto, os fatores de risco sistêmico, no contexto de
mercados emergentes. O conjunto originalmente proposto para a econo-
mia americana por Chen,Roll e Ross (1986), e por outros trabalhos (por
exemplo, Shanken eWeinstein, 1987) e aplicado a realidade brasileira por
Bonomo et all (1998) incluem a taxa livre de risco real de curto prazo, in-
�ação inesperada, spread da curva de juros, prêmio de risco para dívida
corporativa, variação da produção industrial mensal e anual, consumo
mensal de bens duráveis per capita, dentre outras variáveis.

Embora existam diversas técnicas estatísticas possíveis para sele-
cionarmos variáveis, como por exemplo a análise de componentes princi-
pais, priorizamos neste trabalho, um conjunto intuitivo e parcimonioso
de variáveis que possam sumarizar os aspectos relevantes da economia,
permitam uma interpretação macroeconômica e que representem ade-
quadamente os principais fatores de risco sistêmico em uma economia
emergente.

São duas variáveis representando o lado real da economia, produção
industrial e variação de preços, e duas variáveis do setor �nanceiro, taxa
de câmbio real e taxa de juros reais esperada.

3.1.1 Produção Industrial

É esperado que haja uma forte correlação entre nível de atividade econômica
e a produção da indústria. Maior produção industrial é um indicador, em
maior ou menor grau, de crescimento do produto, e portanto de retorno
para o capital existente no setor produtivo e para a força de trabalho.
Variações inesperadas na produção industrial estão relacionadas a vari-
ações nos �uxos de caixa esperados das empresas, afetando a equação
de apreçamento, e em um contexto de mercado emergente, estão rela-
cionadas a riscos políticos ao sinalizarem variações na renda e emprego.

3.1.2 In�ação

Da mesma forma, mudanças na taxa esperada de in�ação tem efeitos
tanto sobre os �uxos de caixa nominais quanto sobre a taxa de juros
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real e câmbio real. Na medida em que os preços relativos da economia
variem com o índice dos preços, podem existir efeitos reais no apreça-
mento através do impacto assimétrico sobre os �uxos de caixa esperados
e taxa de desconto. Além deste fato, uma in�ação moderada sob con-
trole e com baixa volatilidade sinaliza também um risco menor para o
sistema economico, e é um dos fatores condicionantes das decisões de
investimento no setor real.

3.1.3 Câmbio Real

A taxa de câmbio real representa o preço relativo entre duas economias.
Alterações signi�cativas nesta taxa representam estímulos para expor-
tação ou importação de produtos de outros países, afetando ao longo
do tempo toda dinâmica competitiva das empresas e seu �uxo de caixa.
O câmbio real condiciona portanto, o saldo em conta corrente, um dos
determinantes da necessidade de �nanciamento externo, e afeta o risco
externo ao determinar indiretamente por exemplo, o indicador expor-
tações/dívida externa. A forte correlação de curto prazo com o câmbio
nominal no regime de câmbio �utuante, implica em impactos diretos
sobre a in�ação e �uxos de caixa nominais em dólar convertidos para
reais.

3.1.4 Juros Reais

A taxa de juros reais representa o custo de oportunidade de toda a
economia, para os empresários considerando investimentos produtivos e
para investidores domésticos e estrangeiros considerando investimentos
em portfolio. A sua in�uência é direta também na relação Dívida/PIB,
um dos mais importantes indicadores de risco e solvência de um país.

3.2 Regimes Monetários e Variáveis Omitidas

É necessário capturar sob o aspecto quantitativo estas quatro variáveis,
de forma a permitir uma análise rigorosa e a formulação de hipóteses.
Uma forma de se fazer isto, e de se evitar a crítica de Lucas, embora
mais complexa, é construindo um modelo estrutural macroeconômico
completo de equilíbrio geral com ciclos de negócios , que estabeleça re-
lações de causa e efeito suportadas pela teoria econômica. Outra forma,
adotada neste trabalho e que deveria ser compatível empiricamente com
o modelo estrutural teórico, é especi�car um modelo Auto Regressivo
Vetorial (VAR) que capture a dinâmica observada entre as variáveis, e
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possibilite a construção de expectativas a partir de hipóteses estatísticas
sobre a natureza do fenômeno econômico. Sendo o VAR um modelo pos-
itivo, ele deve espelhar o modelo teórico, e quando isto não ocorre, deve
ser utilizado para a escolha entre especi�cações teóricas concorrentes.

Uma pergunta que podemos fazer é se estas quatro variáveis são ade-
quadas e su�cientes para capturar os estados possíveis de uma economia
complexa e volátil como a brasileira. A economia brasileira tem atraves-
sado na sua história recente, contágios decorrentes de crises externas, em
função de situações de default de dívida soberana (Rússia, Argentina),
crises cambiais (Ásia) e crises diversas (crise de governança americana,
terrorismo e guerras), além de crises internas, como choques de oferta
(racionamento de energia), crises políticas e institucionais. Estas crises
�nanceiras provocam no curto-prazo, aumento no risco percebido, re-
dução de investimentos e realocação internacional de portfolios, e se
re�etem tanto nos spread dos títulos de dívida soberana sobre o yield
do tesouro americano quanto em volatilidade na taxa de câmbio e de
juros doméstico. Desta forma, se transmitem para a economia real, im-
pactando as decisões dos agentes e por consequência os �uxos de caixa
esperados e o risco dos ativos reais.

Há de se considerar, na construção de um modelo em forma reduzida
como o VAR, duas questões : (1) a existência desde o plano real, de
dois distintos regimes monetários (metas cambiais e metas de in�ação),
com diferentes características de absorção de choques, e (2) a omissão
no VAR de variáveis relevantes como variáveis �scais e reservas cambi-
ais, além das condições internacionais de liquidez, e condições políticas
domésticas, que podem modi�car a relação entre as variáveis, afetando
de forma distinta o risco da economia.

No regime de metas cambiais a política monetária é passiva, servindo
para acomodar choques e manter a paridade desejada no câmbio. Tal
regime mostrou-se bem sucedido como parte do combate a um processo
in�acionário crônico, porém tinha como limitações (1) a necessidade de
ajuste �scal e consequentemente, (2) suscetibilidade a ataques espec-
ulativos contra a paridade; Neste regime, choques no risco brasil são
absorvidos pela taxa de juros, com consequências diretas sobre dívida
pública e produto. Para analisar a absorção dos choques, �zemos uma re-
gressão entre juros reais e risco brasil (normalmente medido com alguma
proxy, como o spread do bond GlobalBR04 ou indicador EMBI+. Nesta
análise optamos pela variação do spread do C-Bond) para o período abril
de 1995 a janeiro de 1999. Obtivemos um R2 de 0,21, e os parâmetros
foram signi�cativos. Concluimos que não podemos rejeitar estatistica-
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mente a hipótese da taxa de juros reais ter sido uma das variáveis que
absorveu os choques no risco Brasil, conforme esperado. As especi�-
cações deste teste simples estão a seguir.
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No regime de metas de in�ação, com câmbio �utuante, os choques
externos, e mudanças na aversão ao risco dos agentes são absorvidos
pela taxa de câmbio. Desta forma, os efeitos sobre in�ação dependem
do pass-throught cambial. Analisamos via regressão a relação entre a
variação da taxa de câmbio real (em índice, de�nida abaixo) e o risco
brasil medido pela variação spread do c-bond, para o período 1999-2004.
O R2 de 0,66 sugere um alto poder explicativo da variação cambial pelo
risco brasil. Em particular neste período, ocorreu o contágio da crise
argentina (2001) e as incertezas relativas a transição política brasileira
(2002).

15



.05

.00

.05

.10

.15

.10

.05

.00

.05

.10

.15

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Residual Actual Fitted

Variação Cambio Real explicada pelo Risco Brasil

R2 = 0.66
Estatística T = 8.21
p - value = 0.00

As variáveis �scais e reservas cambiais, omitidas do VAR, exercem
in�uência (amortecedora ou aceleradora) dos efeitos observados e cap-
turados pelo VAR. Um alto nível de reservas cambiais e um ajuste �scal
teriam reduzido o risco no regime de metas cambiais, provavelmente
reduzindo a vulnerabilidade da economia e modi�cando os coe�cientes
(porém não os sinais) do VAR. Da mesma forma, os níveis de liquidez in-
ternacional para os mercados emergentes, que são função da conjuntura
econômica mundial e mais notadamente da economia norte-americana,
condicionaram a operação do regime de metas cambiais, fechando a conta
do balanço de pagamentos via conta de capitais, e permitindo o pro-
longamento do regime. A crise de transição política de 2002 aumentou a
incerteza percebida pelos agentes, condicionando o Risco Brasil e a taxa
de câmbio. É desta forma que, implicitamente, as principais variáveis
omitidas afetam o risco e a sensibilidade das relações macro, medidas
pelo VAR. Tendo conhecimento deste fato, uma forma de "amenizar
estatisticamente" este problema sem afetar a parcimônia do modelo, é
estimar modelos sobre janelas de tempo móveis, realizando a cada in-
stante a projeção um período a frente. Voltaremos a esta especi�cação
mais adiante, quando formos utilizar o VAR no modelo de apreçamento
de ativos.

Considerando portanto, que as quatro variáveis (Y, INF, CAMB e
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R) capturam, no conjunto, os estados possíveis da economia, ou risco
sistêmico, devemos especi�car sua mensuração e estimação para com-
putarmos a série de movimentos esperados pelos agentes racionais.

3.3 Var Macroeconomico

3.3.1 Interpretando o VAR

O modelo do tipo VAR pode ser entendido como sendo essencialmente
uma reformulação da covariância dos dados, aonde choques em uma
variável do vetor deslocam as outras variáveis de sua média estacionária
na proporção da razão entre a covariância e variância da variável co-
dependente. O teorema de Wold nos diz que qualquer vetor de séries
temporais tem uma representação VAR sob condições regulares. Para
extensa discussão técnica do VAR ver Hamilton (1989) Uma questão que
se coloca é se este modelo pode ser interpretado em termos de compor-
tamento econômico racional , e em caso positivo, se pode ser utilizado
para a �realização de um experimento� quando os dados são obtidos
via observação passiva. A idéia é interpretar a média condicional � do
modelo VAR,

(6) �t = Et�1(xt j xt�1;:::;xt�k) = �1xt�1 + ::::+�kxt�k

como descrição dos planos dos agentes no tempo (t-1), dado o con-
junto de informação disponível. De acordo com as premissas do modelo
VAR, a diferença entre a média e as realizações é um processo estocástico
do tipo ruído branco.

(7) xt � �t = "t; "t~Niid(0;	)

A premissa de normalidade para os erros é consistente com agentes
econômicos racionais no sentido de que não cometem erros de previsão
sistemáticos quando fazem planos para o período t, baseados em infor-
mações disponíveis até o período anterior. A presença de resíduos hetero-
cedasticos ou auto-correlacionados sugeriria que os agentes não utilizam
toda a informação nos dados de forma tão e�ciente quanto possível, na
medida em que poderiam obter uma expectativa sobre o futuro superior
ao incorporarem as variações sistemáticas observadas nos resíduos.

Assim, checar as premissas do modelo, por exemplo, o ruído branco
nos resíduos, é crucial para uma inferência estatística correta e para a
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interpretação do modelo como uma descrição aproximada do comporta-
mento de agentes racionais.

A estimativa de VAR para o Brasil inclui quatro variáveis de�nidas
anteriormente, consideradas nesta ordem :

1 - Produção Industrial ( Y )

série mensal dessazonalizada, publicada pelo IBGE.

2 - Taxa de In�ação ( INF )

medida pela primeira diferença do indice IPCA

3 - Taxa de Câmbio Real

Medida pela variação de um índice construído da seguinte forma :

Índice = (FXt)(�CPIt)
�IPCAt

(8)

aonde a FX é taxa de cambio nominal R$/US$, �CPI é a variação
percentual do índice de preços ao consumidor americano, �IPCA é a
variação percentual do índice de in�ação doméstico.

4 - Taxa de Juros Reais ( R )

Medida pela taxa selic esperada em três meses de�acionada pela taxa
de in�ação esperada. Estas proxies foram obtidas da seguinte forma :
A taxa a termo de juros foi construída assumindo que os agentes

"aproximadamente" acertam a taxa a termo da economia, para o prazo
de três meses. Issler e Correia Lima (2003) testaram a hipótese de expec-
tativas na estrutura a termo de juros no Brasil (embora para diferentes
prazos) , não rejeitando a hipótese de validade desta hipótese para o
período analisado (1995-2001)

Et((1 +Rt+3)) = ((1 +Rt+1)(1 +Rt+2)(1 +Rt+3))
1=3 (9)

Aonde Rt é a taxa SELIC spot observada no período t.

A série de in�ação esperada foi construída por um combinação de
dois modelos distintos :modelo backward looking (expectativas adapta-
tivas) e um modelo forward looking (expectativas racionais) ; O agente,
pelo modelo backward looking constrói sua expectativa de in�ação para
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t+3 utilizando apenas a in�ação de (t-1). Já o agente do modelo for-
ward looking utiliza uma combinação da in�ação real realizada em (t+1)
e (t+3). O motivo de utilizarmos esta especi�cação forward-looking,
dando ao agente maior chance de "acerto", é o fato de os agentes poderem
incorporar, com algum sucesso, nas suas previsões de INFt+3 infor-
mações sobre a economia não presentes em INFt�1:

Et(INFt+3) = w(a:INFt�1) + (1� w)(b:INFt+1 + c:INFt+2) (10)

Os pesos w e (1-w) foram determinados ad-hoc com w = 0.4.

A estimativa destes modelos de séries temporais é :

Modelo Backward-looking

coef valor estat t p-value
a 0.871 21.86 0.000

R2 0.53

Modelo Foward-looking

coef valor estat t p-value
b 0.80 11.68 0.00
c 0.14 1.96 0.05
R2 0.55

3.3.2 Estimação do VAR

Sob a premissa de que os parâmetros do modelo são irrestritos, pode ser
demonstrado que um estimador de mínimos quadrados ordinarios sim-
ples é idêntico ao estimador de máxima verossimilhança com informação
total. A forma compacta é dada por :

xt = B
0Qt + �D + "t; t = 1; ::::; T (11)

"t~Np(0;
)

aonde B0 = [�1;:::�n]; Qt = [xt�1; xt�2; ::::; xt�k] e os valores iniciais
são dados e D é vetor dummy.

Foram conduzidos testes de raiz unitária para todas as variáveis,
utilizando o teste de Dick-Fuller Aumentado. Para a produção industrial
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(Y), não rejeita-se a hipótese nula de presença de raiz unitária para o
nível. A produção industrial foi tratada como variável I(1). Para a taxa
de juros real rejeita-se a hipótese nula de presença de raiz unitária, sendo
tratadas também como I(0). Para a taxa de in�ação rejeitamos a 5% a
hipótese de presença de raiz unitária, optando por trata-la como I(0).
Finalmente, para a variação da taxa de câmbio real, rejeita-se a hipótese
de presença de raiz unitária.

O número de lags do VAR estimado foi selecionado utilizando o
critério informacional de Schwarz, mas os resíduos foram testados tam-
bém para normalidade multivariada, autocorrelação serial e heterocedas-
ticidade. Todos os testes de especi�cação estão descritos na próxima
seção.

Para utilizarmos no apreçamento de ativos, o VAR foi reestimado
mensalmente sobre uma janela móvel de 4 anos, de onde obtemos uma
série condicional de parâmetros e a volatilidade dos mesmos. Dada a
inviabilidade de analisarmos as relações econômicas estimadas para to-
dos estes conjuntos de parâmetros neste trabalho, nossa análise nesta
seção se concentra na interpretação econômica de um único VAR cal-
culado para todo o período 1994-2004. Esta análise identi�ca aproxi-
madamente as mesmas relações econômicas que a análise com o VAR
móvel, conquanto haja diferenças nos parâmetros, em determinados mo-
mentos. Os grá�cos das séries históricas de projeções para 1 período
da estimação com VAR móvel são mostrados na próxima seção, e são
úteis para dar uma idéia de como os parâmetros do VAR se modi�cam
condicionalmente ao estado da economia.

As questões de maior relevância ao modelo econômico dizem respeito
aos efeitos de choques de política monetária (R) e choques externos (taxa
de câmbio) sobre o setor real da economia, preços (IPCA) e produto (Y).

As respostas de política monetária (R) aos choques reais (Y e IPCA)
e aos choques externos (cambio real) também são investigadas.Portanto,
para analisarmos estes efeitos através do VAR estimado para todo o
período, foram computadas funções de impulso ortogonalizadas via de-
composição de cholesky. Por esta estrutura de identi�cação, as variáveis
são ordenadas, e a primeira variável não é afetada contemporaneamente
por choques nas variáveis seguintes, porém choques nesta variável afe-
tam as demais, e assim sucessivamente. A ordem assumida no modelo
é a seguinte : produto, taxa de in�ação, taxa de câmbio real e taxa de
juros real. Esta ordem foi de�nida assumindo que as variáveis reais re-
spondem às variáveis �nanceiras com alguma defasagem, por exemplo,
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choques na taxa de juros reais são improváveis de afetar a economia real
contemporaneamente.

Uma outra opção atraente de identi�cação seria impor restrições es-
truturais em cada regime monetário. Estas restrições imporiam uma
forma pré-de�nida à resposta da política monetária aos choques nas de-
mais variáveis, dependendo do tipo de regime (metas cambiais ou de
in�ação) e poderiam suavizar algumas das relações espúrias encontradas
na estimação sobre toda a amostra (descritas em seguida). Entretanto,
optamos por deixar os parâmetros livres e reestimar o VAR sobre janelas
móveis. Veri�camos que esta opção adotada é robusta.
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Resultados

Resposta do Setor Real a Choques do Setor Financeiro (grá�cos 1 a
4 abaixo)

Inicialmente vamos analisar o mecanismo de transmissão da política
monetária. Veri�camos que o aumento da taxa de juros reais esperada
tem efeitos reais sobre a variação da produção industrial agregada, que
apresenta redução desde o segundo mês (dado que pela estrutura de
identi�cação, não é afetada contemporâneamente) e persistente queda a
partir do quarto mês até o décimo mês. Este efeito está de acordo com
o esperado para os impactos da política monetária sobre o setor real,
mais precisamente sobre investimento e consumo de bens mais elásticos
(duráveis, por exemplo).

A reação da produção industrial a um choque da taxa de câmbio real
é aparentemente inconclusiva porque estamos analisando o período que
compreende os dois regimes monetários. Durante o regime de metas cam-
biais houve uma apreciação do cambio real, e um VAR estimado neste
período sugere aumento da produção industrial para um choque (desval-
orização) do câmbio real, muito embora a baixa volatilidade cambial
observada no período tenha afetado esta estimação, tornando-a pouco
signi�cativa. No período do regime de metas de in�ação, um choque no
câmbio real sugere redução de Y. Este resultado foi provavelmente afe-
tado pelas crises ocorridas no período, cujo impacto adverso foi absorvido
pela taxa de câmbio nominal, conforme mecanismo descrito na seção 3.1,
e provavelmente pelas expectativas econômicas negativas criadas pelas
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crises. Uma análise adicional desagregada revelaria que setores exporta-
dores se bene�ciaram de um câmbio real depreciado.

Medimos a persistência da in�ação analisando a resposta da in�ação
ao seu próprio choque. Observamos que os choques na taxa de in�ação
não persistem signi�cativamente por mais de 8 meses.

Como esperado, a taxa de in�ação (IPCA) reage prontamente a um
choque no câmbio real. Dada a forte correlação do câmbio real com
o câmbio nominal, o efeito é imediato sobre os preços tradables e se
propaga indiretamente para os demais preços da economia (energia, tele-
fonia), e ao mesmo tempo cria pelo efeito substituição, uma demanda ex-
tra por similares nacionais de produtos importados (mais caros), gerando
in�ação de demanda. No modelo estimado, um choque cambial leva a
um aumento na taxa de in�ação nos 4 primeiros meses, sendo este au-
mento revertido após o sexto mês, o que pode sugerir o grau de rapidez
e e�cácia da política monetária do BC no controle de um choque cam-
bial e do pass-throught para os preços domésticos, durante o período
analisado.

Comprovando em parte este fenômeno, veri�camos a vigorosa e per-
sistente reação negativa do IPCA a um choque na taxa de juros reais
esperada, cujo efeito máximo se dá após cinco meses e zera após 12
meses. É interessante também analisarmos os dois regimes monetários
distintamente. No regime de metas cambiais, o efeito acumulado no
IPCA de um choque na taxa de juros reais esperada é completamente
revertido após o sexto mês. No regime de metas de in�ação o efeito
acumulado do choque persiste e não se reverte. Uma das possíveis expli-
cações econômicas para este fato pode residir em uma das variáveis omi-
tidas pelo modelo, as variáveis �scais. Esta variável, cujo desempenho
foi notadamente indesejável durante o regime de metas cambiais, pode
ter contribuído para a diferença do coe�ciente estimado, pois a melhora
nos resultados �scais observada após a crise de mudança de regime pode
ter contribuido para a maior e�cácia da política monetária no combate
a in�ação, durante este período. Outros trabalhos de VAR estimados
para o mercado brasileiro encontram resultados mistos, com diferentes
especi�cações de modelo (ver Minela, 2002), que variam da existência de
um puzzle até resultados consistentes com o obtido no presente trabalho.

Cabe ressaltar, antes de passarmos a próxima análise, que as funções
de impulso-resposta aqui descritas e interpretadas, embora avaliem em-
píricamente a e�ciência dos instrumentos monetários, obviamente não se
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propõe a avaliar a e�ciência do Banco Central e da política Monetária
em cumprir as metas de in�ação brasileiras, estabelecidas anualmente.
Há de se considerar na análise também que componentes de choques
de oferta (por exemplo: petróleo e outras commodities) omitidos no
modelo, além do componente inercial (preços administrados, insensíveis
aos juros), condicionam os parâmetros ao reduzir a e�cácia da política
monetária, dado que esta só tem efeito sobre os preços livres afetados
via redução de demanda agregada. Este fato é capturado pelo VAR na
reação da in�ação a um choque positivo de Y, aonde observamos a partir
do terceiro mês uma redução persistente da in�ação até o décimo mês.
Análogamente, um choque negativo em Y decorrente de um aumento
dos juros reais produz o efeito contrário, sugerindo um puzzle, em que
uma contração na demanda não reduz a in�ação. Este resultado pode
ser interpretado como inconclusivo, em função das variáveis omitidas.
Desagregando esta análise nos períodos pré e pós 1999, o efeito se re-
verte no regime de metas cambiais (ou seja, choque negativo de demanda
reduz in�ação) e permanece no período pós 1999. Portanto, esta relação
deve ser interpretada cuidadosamente.
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Resposta da Política Monetária a Choques do Setor Real e Câmbio
(grá�cos 5 a 7)

A resposta da política monetária a choques na taxa de in�ação é
uma redução inicial da taxa de juros reais esperadas, seguida de uma
elevação persistente a partir do quarto mês. Esta estimativa pode sugerir
a incerteza inicial dos agentes e do banco central quanto a existência de
um choque in�acionário persistente, e a cautela do Banco Central em
modi�car a taxa de juros
A resposta da política monetária a choques na produção industrial é

relevante desde o primeiro mês. Este resultado indicaria uma resposta
mais rápida do Banco Central a um diagnóstico de in�ação de demanda.
A resposta da política monetária a choques no câmbio real é uma re-

dução da taxa de juros reais esperadas nos primeiros 3 meses, provavel-
mente em função de um esperado aumento da in�ação mais veloz do que
uma resposta do banco central via elevação de taxa de juros. Após o
terceiro mês este resultado se reverte, e a taxa de juros reais responde
ao choque elevando-se;
A duração esperada de um choque nos juros reais até que este se

dissipe é de 8 meses, como veri�cado pela resposta da taxa de juros
reais ao seu próprio choque.

Uma outra análise interessante a ser feita é a resposta do câmbio real
a choques de juros reais. O modelo estimado sobre todo o período in-
dica uma desvalorização do câmbio real para um choque (aumento) dos
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juros reais, e este efeito é provavelmente provocado por uma resposta
negativa da taxa de in�ação esperada (de�ação) associada ao mesmo
choque ortogonal de juros reais, o que desvaloriza o câmbio real. As
variáveis omitidas pelo modelo VAR entram com grande importância na
análise desta relação, como explicado a seguir. Condicionado a um es-
tado de liquidez internacional favorável e relativa estabilidade política e
�scal domésticas (ou seja, risco brasil reduzido), o efeito esperado sobre
o câmbio real deveria ser o oposto do estimado pelo VAR (esta questão é
tratada na teoria macroeconômica como dominância �scal). O diferen-
cial de retorno da taxa de juros doméstica sobre a internacional implica
em um in�uxo de recursos via conta de capitais para investimentos em
portfolio, como diz a condição de paridade das taxas de juros. Desta
forma, a redução da in�ação que produziria a desvalorização do cambio
real no modelo é dominada pela valorização do câmbio nominal, provo-
cando uma apreciação do câmbio real no curto-prazo. Este efeito foi
observado no primeiro semestre de 2005, período não compreendido na
amostra desta estimativa (até nov-2004). Trata-se de uma limitação da
estimação do VAR em um período com dois regimes distintos e relati-
vamente poucos anos observados em cada regime (vale ressaltar que o
VAR estimado somente no regime de metas cambiais identi�cou a re-
lação negativa entre juros reais e câmbio real, embora o câmbio nominal
estivesse controlado pelo regime de metas cambiais). Este é um exemplo
de um dos problemas de se acreditar igenuamente na descrição estatística
da economia brasileira. Este problema é eliminado progressivamente ao
se adotar uma estimativa móvel para o VAR, que reestime as relações
mensalmente, como foi feito no modelo de apreçamento de ativos, ou
impondo restrições estruturais ao VAR.

Uma alternativa interessante seria identi�car os choques de política
monetária por expectativas de mercado implícitas nos preços dos deriva-
tivos de juros (estrutura a termo). Favero (2000) cap.6 reporta uma esti-
mativa para a economia alemã utilizando a curva de juros futuros como
indicador de política monetária. Este método independe dos parâmetros
do modelo autorregressivo, porém a volatilidade das curva de juros no
curto-prazo e a não validade da "hipótese das expectativas" pode identi-
�car choques "falsos", não relacionados as expectativas sobre a política
monetária, conforme a conclusão do trabalho citado.

Uma outra eventual especi�cação deste modelo poderia ainda utilizar
expectativas de uma equipe de análise ou do consenso de mercado.

A estimação do modelo VAR com as quatro variáveis propostas esta-
belece portanto, dadas as restrições conhecidas, um conjunto de fatores
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de risco consistente, coerente e compreensível para se utilizar no modelo
de apreçamento de ativos, evitando procedimentos de "data mining" que
poderiam sugerir fatores de risco não explicados pela teoria de �nanças
e de performance potencialmente pobre fora da amostra.
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3.3.3 Testes de Especi�cação do VAR

Os resultados dos testes de especi�cação do VAR estão descritos abaixo.

Usando três diferentes métodos de ortogonalização, cholesky , raiz
quadrada da correlação (Doornkik-Hansen) e raiz quadrada da covar-
iãncia (Urzua), não rejeitamos a 1% a hipótese dos resíduos seguirem
conjuntamente uma distribuição multivariada normal. Este resultado é
bastante importante economicamente, uma vez que permite utilizarmos
o VAR como uma expectativa racional dos agentes, conforme discutido
anteriormente.

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 315.4389 NA 5.86E08 5.30067 5.11077 5.22358
1 465.2692 284.1609 5.84E09 7.60809 7.03838 7.37682
2 503.4423 69.76474 3.99E09 7.99039  7.040871* 7.604936
3 529.9304   46.58244*  3.34e09* 8.171213* 6.84189  7.631585*

Os testes de escolha de Lag do VAR mostraram resultados distintos,
na tabela estão reportados os testes de LogLikelihood, Likelihood Ratio
(LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criteria (AIC),
Schwarz (SC) e Hanna-Quinn (HQ). O asterisco indica o número ótimo
de lags por cada critério diferente. Optamos por um modelo com 2 lags,
conforme o critério de Schwarz.

29



Testamos a hipótese de existência de autocorrelação serial nos resí-
duos, utilizando o teste LM. A hipótese H0 é a de que não há correlação
serial no lag K.

Lags LMStat Prob

1 30.77051 0.0144
2 39.47718 0.0009
3 22.49417 0.1279

O teste para autocorrelações de Portmanteau veri�ca se podemos
rejeitar a hipótese de existirem no VAR autocorrelações residuais até o
lag K, aonde K deve ser superior à ordem de lags escolhida para o VAR.
Abaixo reportamos os resultados. De acordo com este teste, podemos
supor que não se rejeita a hipótese de não existirem autocorrelações
seriais nos resíduos até um VAR especi�cado com ordem até 10. Este é
um teste importante, porque toda a �loso�a do VAR é baseada na idéia
de decompor a variação dos dados em uma parte sistemática descrevendo
toda a dinâmica e uma parte não sistemática, composta de choques
aleatórios. Se o teste sugerir que existem autocorrelações signi�cativas
ainda presentes no modelo, os planos dos agentes baseados no valor
esperado do VAR condicional teriam se desviado sistemáticamente das
realizações verdadeiras. Além disso, as propriedades dos estimadores são
sensíveis a autocorrelação, quanto maiores, pior.

Lags QStat Prob. Adj QStat Prob. df

1 7.091139 NA* 7.152801 NA* NA*
2 28.96089 NA* 29.40623 NA* NA*
3 45.93113 0.0001 46.82701 0.0001 16
4 61.84736 0.0012 63.31167 0.0008 32
5 79.3692 0.0029 81.62278 0.0018 48
6 94.90207 0.0073 98.0029 0.004 64
7 111.0603 0.0124 115.1988 0.0061 80
8 125.6388 0.0228 130.8572 0.0105 96
9 147.5998 0.0136 154.6654 0.0047 112
10 162.1905 0.0221 170.6326 0.007 128

O grá�co abaixo explicita as autocorrelações seriais cruzadas entre
as variáveis do VAR, com intervalo de +- 2 desvios. De maneira geral,
a autocorrelação não é um problema para a estimativa.
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Veri�camos ainda uma importante condição de estabilidade do VAR,
se as raízes inversas do polinômio autoregressivo estão dentro do círculo
unitário. Esta condição de estabilidade foi cumprida.
.
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Testes de heterocedasticidade com termos cruzados, proposto por
White, revelaram uma estatística �2 = 728, rejeitando a presença de
heterocedasticidade no teste conjunto. Nos testes cruzados de variáveis,
só não foram rejeitadas a 5% estatísticas para os pares juros-in�ação e
para a variável juros.

3.4 Modelo Multifatorial Condicional de Apreçamento

A amostra inclui retornos mensais de ações em excesso da taxa selic, de
68 empresas negociadas no Ibovespa, agrupadas em 15 portfolios seto-
riais, no período de Fevereiro de 1995 até Novembro de 2004, extraída
da base de dados Economática. Os portfolios foram formados com pesos

iguais entre as empresas. É importante ressaltar que a construção dos
portfolios obedeceu ao conceito de liquidez dos papéis, ou seja, tentou-se
incluir o maior número possível de ativos que obedecessem a um critério
mínimo de liquidez mensal. Desta forma, não se procurou espelhar a
composição setorial do índice Ibovespa.

Portfolios : alimentos, bancos, celulose, consumo, duraveis, eletricos,
fertilizantes, maquinas, mineração, petroleo, quimica, siderurgia, tele-
com, textil, transportes.

Retornos mensais observados
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No grá�co abaixo, as caixas representam o primeiro e terceiro quartis
da amostra, com a porção de dentro composta de 50% do dados observa-
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dos. A mediana é a linha entre as caixas e a média o símbolo dentro das
caixas. As linhas verticais acima e abaixo da caixa representam os dados
entre o range de mais e menos 1,5 vezes a distância entre o primeiro e
terceiro quartis (chamada de interquartil range). Os pontos observados
assinalados com um circulo aberto estão dentro do range de +-3 vezes da
distância interquartil, e são chamados os outliers próximos. Os pontos
asssinalados com asterisco são observações fora da fronteira de +- 3 vezes
a distância interquartil, e são os outliers distantes. A área sombreada
dentro da caixa é o intervalo de con�ança para a média amostral. Os
dados estão medidos em retornos mensais do portfolio.
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 Mean  Median  Maximum Minimum  Std. Dev.  Skewness  Kurtosis  JarqueBera  Probability
ALIMENTOS 0.000 0.000 0.204 0.297 0.103 0.131 2.857 0.441 0.802
BANCOS 0.004 0.006 0.288 0.423 0.112 0.672 5.504 39.690 0.000
CELULOSE 0.003 0.009 0.719 0.260 0.128 1.562 10.421 318.726 0.000
CONSUMO 0.002 0.010 0.321 0.258 0.097 0.050 4.172 6.798 0.033
DURÁVEIS 0.018 0.019 0.349 0.431 0.143 0.080 4.118 6.275 0.043
ELÉTRICO 0.016 0.005 0.323 0.683 0.138 1.001 6.631 84.501 0.000
FERTILIZANTES 0.007 0.019 0.439 0.393 0.147 0.006 3.664 2.171 0.338
MAQUINAS 0.020 0.023 0.317 0.497 0.119 0.592 5.965 50.095 0.000
MINERAÇÃO 0.004 0.003 0.670 0.413 0.123 1.045 9.712 242.948 0.000
PETRÓLEO 0.003 0.005 0.311 0.414 0.100 0.494 5.123 26.954 0.000
QUIMICAS 0.009 0.013 0.439 0.393 0.149 0.003 3.547 1.472 0.479
SIDERURGIA 0.010 0.007 0.447 0.449 0.136 0.188 4.079 6.419 0.040
TELECOM 0.008 0.011 0.216 0.626 0.130 1.573 9.396 249.743 0.000
TEXTIL 0.034 0.029 0.557 0.796 0.198 0.171 5.062 21.484 0.000
TRANSPORTES 0.006 0.001 0.305 0.515 0.130 0.655 4.582 20.750 0.000

Em um modelo condicional, a variação dos retornos pode ser ex-
plicada por variações nos betas ou no prêmio de risco exigido. Emb-
ora muitas pesquisas tenham sido realizadas incluindo betas variantes
no tempo, estranhamente pouca atenção tem sido dada a variação dos
prêmios de risco e a sua previsibilidade, mesmo para os mercados amer-
icano e europeu.

Uma questão que pode ser levantada é porque não considerar si-
multâneamente os efeitos de betas e prêmios de risco dinâmicos. Diver-
sos estudos (Ferson, 2001) mostram que, considerados em conjunto, a
variação dos betas contribui relativamente muito pouco na explicação
dos retornos em comparação com a variação dos prêmios de risco.

Supondo que a variação nos retornos em excesso possa ser descrita
por E(r=Zt�1) = ��, aonde � é o vetor de prêmios de risco variantes no
tempo, e � é a matriz de betas variantes no tempo. Utilizando a série
de Taylor, podemos escrever :

V ar[E(r=Zt�1)] = E(�)
0V ar[�]E(�) + E(�)0V ar[�]E(�):(12)

O primeiro termo re�ete a contribuição dos prêmios de risco variantes
no tempo, e o segundo termo re�ete a contribuição dos betas. Como a
ordem de grandeza dos betas é muito maior do que a dos prêmios de
risco, o primeiro termo domina o segundo. Desta forma, a variação no
tempo dos betas condicionais é menos importante do que nos prêmios
de risco esperados.

Para estabelecermos a linearidade das expectativas no conjunto de
informações, primeiro veri�camos a su�ciência das condições. Caso os
dados sejam representados por distribuições esféricamente invariantes, as
expectativas são lineares nas informações condicionantes. Para que isso
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seja válido, é necessário assumirmos a premissa de que o processo gerador
de dados possa ser caracterizado, por exemplo, por uma distribuição nor-
mal, na qual duas variáveis padronizadas possuem a mesma distribuição.
Esta hipótese foi adotada na nossa estimação. Uma alternativa seria, por
exemplo, a estimação de densidades não-paramétricas.

Partimos de um modelo geral de asset pricing multifatorial na forma
de beta aonde o excesso de retorno esperado de um ativo é determinado
pela sua sensibilidade ao prêmio de risco. No caso de múltiplos betas e
ativos, as variáveis em (13) são interpretadas como vetores :

(13) E(Rei) = �i + �
0

i�t

O processo gerador de retornos é de�nido por :

2(14) Reit = ai + �
0

ift + �
i
t

(15) E["t] = 0
(16) E["t"

0
t] = �

(17) cov[ft"
0
t] = 0

(18) cov[(ft � E(ft))(ft � E(ft))
0
] = �

aonde ft são realizações do fator de risco macroeconômico no tempo
t.

Tomando a esperança condicional em (2) e igualando a (1), obtemos
a restrição :

(19) ai = �i(�t � E(ft))

O modelo �ca então completo

(20) Rei = �
0

i�t + �
0

i[ft � E(ft)] +�it

Na forma (20), o retorno esperado em excesso de um ativo é descrito
como uma parte média previsível �

0

i�t

e uma parte estocástica, �
0

i[ft�E(ft)] que depende da realização dos

k fatores de risco e das expectativas formadas pelos agentes em t-1 para
a realização destes fatores em t, mais um termo de erro �it.
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Em nossa primeira especi�cação, com prêmios de risco variantes no
tempo, introduzimos as variáveis condicionantes do prêmio de risco, Zt:

9(21) �kt = C 0kZt�1

O prêmio de risco k em t depende portanto, da realização das var-
iáveis de estado Zt; aonde C 0 é um vetor �xo de coe�cientes, C 0k =
[c0; c1; c2; c3; c4]

Zt é o vetor de variáveis condicionantes, que é o conjunto de variáveis
macroeconômicas defasado mais uma constante, descrito em forma ve-
torial por :

(22) Z 0t = [1; Y�1;INF�1;CAMB�1;R�1]

Na forma �nal, o modelo a ser estimado é :

(23) Re = �[C 0Zt + ft � E(ft)] +�t

E(ft) = ft + ut�
"t
ut

�
~N(0;

�
�
0
0
V

�
)

Passemos agora para a estimação de (23) por Máxima Verossimil-
hança.
A função de máxima verossimilhança é descrita por :

(24) $ = const:� 1
2

TP
t=1

"0t�
�1"t � 1

2

TP
t=1

u0tV
�1ut

aonde

(25) �t= Re � �[C 0Zt + ft � E(ft)]

(26) ut = ft � E(ft)

Como de�nimos, o prêmio de risco varia no tempo como função de
Zt; �t = C

0Zt. Para estimarmos estes prêmios, precisamos maximizar a
equação em relação ao vetor de constantes C�. Esta abordagem é difer-
ente da proposta por Campbell, Lo e MacKinlay (1993), que admitem
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o vetor � como constante e E(ft) como médias amostrais dos k fatores
de risco, e que portanto maximizam a função de verossimilhança em re-
lação a  =(�� E(ft)). No nosso modelo, � é função do tempo e E(ft)
será determinado em cada instante t pelo modelo VAR, como veremos
adiante.

Maximizando a função de verossimilhança, temos :

(27) @$
@C0 : �

t=1
t �0Zt�

�1(Re � �[C 0Zt + ft � E(ft)])=0

resolvendo para C�temos os seguintes estimadores :

(28) C 0 = (�0Zt��1�
0Zt)

�1�0Zt�
�1Ret

Com isso veri�camos que o estimador de máxima verossimilhança
de C�é equivalente a uma regressão GLS cross-section dos retornos dos
portfolios nas variáveis B�Zt:A matriz sigma é a matriz de densidade
espectral dos retornos.

Para os Betas, a função de máxima verossimilhança é maximizada
em :

(29) @$
@�
: �t=1t ��1(Re �B[C 0Zt + ft � E(ft)])[C 0Zt + ft � E(ft)]�=0

(30) � = �t=1t Rei[C 0Zt + ft �E(ft)]�(�t=1t [C 0Zt + ft �E(ft)][C 0Zt +

ft � E(ft)]�)�1

Para a matriz sigma, a estimativa de MV é o segundo momento da
matriz de erros :

(31) � = "0" = 1
T

TP
t=1

(Rei�B[C 0Zt+ft�E(ft)] )(Rei�B[C 0Zt+ft�

E(ft)] )�

Estamos quase aptos a estimar o modelo a partir das equações es-
peci�cadas em (28), (30) e (31). Antes de passarmos a descrição do
algorítimo de estimação, vamos mostrar como utilizamos as projeções
para os fatores de risco realizadas com o VAR nesta especi�cação do
modelo de apreçamento de ativos.
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3.4.1 Integrando com o VAR

Uma das vantagens da construção de um modelo VAR dinâmico explíc-
ito para os fatores de risco, descrito na seção 3.1, é a de que, ao invés
de usarmos uma média histórica das realizações dos fatores como é feito
usualmente, podemos utilizar as previsões do VAR de 1 período a frente
na estimativa da série de E(ft); na maximização da função de Verossim-
ilhança. Isto faz com que, em nosso modelo, um investidor colocando-se
no tempo t, forme suas expectativas E(ft) racionalmente com as in-
formações disponíveis até o período anterior, da forma mais e�ciente
possível.

Dividimos a construção da série histórica de E(ft) em duas partes.
Como houve uma mudança estrutural importante em 1999, no regime
pré-1999 construimos um modelo VAR com as mesmas especi�cações,
porém compreendendo o período de fev-95 a mar-99, e simulamos este
modelo 1 passo a frente. Vale ressaltar que as principais relações macro-
econômicas identi�cadas pelo modelo VAR estimado neste período não
diferem signi�cativamente do modelo principal descrito na seção 3.1.
Após a crise de 1999, assumimos sequencialmente o mesmo conjunto de
informações de um agente que estivesse localizado no instante de tempo
t. Para isso, estimamos E(ft) como uma previsão, um passo a frente, de
um VAR reestimado mensalmente sobre uma janela móvel de 4 anos.

Desta forma, no modelo de apreçamento proposto, as surpresas dos
fatores de risco ft � E(ft) em (30) e (31) são iguais ao erro de previsão
1 período a frente de um modelo VAR estimado com informações até
o mês imediatamente anterior. O grá�co das projeções do VAR e dos
valores realizados das variáveis, para os dois regimes, são os grá�cos 1
a 4

Projeção das variáveis macroeconômicas 1 mês a frente vs
Realizado 1999-2004
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Passamos a estimação do modelo completo de máxima verossimil-
hança descrito acima. Essencialmente precisamos estimar um conjunto
de parâmetros �xos C� comuns a cada portfolio. Portanto, antes de
estimarmos a Verossimilhança, utilizamos a técnica de pooling cross-
sectional, rearranjando os vetores dos n portfolios em um só vetor, de
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forma que o modelo em (28) a ser estimado por máxima verossimilhança
possa ser descrito, sem perda de generalidade, por um modelo do tipo

yit = x
0
it� + "it i = 1:::n (32)

cuja característica essencial é que �1 = �2 = ::: = �n: Desta forma
é útil empilharmos as n séries temporais da equação (17) , fazendo

yi = Xi� + "i i = 1:::n (33)

E["i j X] = 0 (34)

E["i"
0
j j X]= �ijI(35)

Aonde n é o número de portfolios, com cada sub-matriz correspon-
dente ao portfolio i contendo T elementos, sendo T o número de obser-
vações. A matriz de variância e covariância é determinada então por
:

E[""0 j X] = 
 =

26664
�11I
�21I
...
�1I

�12I
�22I
...

�n2I

:::
:::

�1nI
�2nI

�nnI

37775 (36)

Portanto, assumindo uma estrutura aonde não há correlação entre os
períodos, a matriz de covariancia �ca de�nida por


�1 = ��1
 I (37)

Aonde I é a matriz identidade, ��1 é uma matriz n x n �ij, e pode
ser estimada pelos resíduos de (31) por

�ij =
e0iej
T
(38)

Para estimarmos os coe�cientes C�dos prêmios de risco em (28)
precisamos estimar simultâneamente C�, B e 
: Oberhofer e Kmenta
(1974) nos mostram que para alguns tipos de modelos, incluindo este,
pode-se iterar consecutivamente entre os estimadores (C;B e 
). Desta
forma, o estimador de máxima verossimilhança foi implementado no soft-
ware MatLab e foi obtido iterando-se (28), (30) e (31) até a convergência,
após empilhá-los conforme (33);
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Utilizamos como valores iniciais do algorítimo de estimação as es-
timativas OLS de B, � e a estimativa GLS de C, da seguinte forma
:

(39) a = �� ��fk

(40) � =[�t=1t (Ret � �t)(fkt � �kt)0]�[�t=1t (fkt � �kt)(fkt � �kt)0]�1

(41) � = 1
T

TP
t=1

(Rt � a� �fkt)(Rt � a� �fkt)�
aonde

(42) � = 1
T

TP
t=1

Rt e �fk =
1
T

TP
t=1

fkt

e

(43) C 0 = (�0Zt��1�
0Zt)

�1�0Zt�
�1Ret

aonde �0Zt e Ret são vetores empilhados.da mesma forma que (33).
Se a convergência do algoritimo não for obtida após um número

grande de iterações pode-se tentar um novo conjunto de valores inici-
ais para B, � e C. No apêndice descrevemos resumidamente o código
utilizado na simulação do algorítimo.

A análise dos resultados empíricos e os testes estatísticos estão de-
scritos na próxima seção.

Em nossa especi�cação alternativa, estimamos o modelo de apreça-
mento utilizando betas variantes no tempo em uma abordagem de dois
passos semelhante a Fama-McBeth (1973), para avaliar a previsibilidade
dos retornos. A regressão cross-section para o mês t é :

E(rit=Zt) = �0t + �mt�im;t�1 + eit i = 1::::N (44)

aonde rit é o excesso de retorno do ativo no mês t, �0t é o intercepto,
�mt é o prêmio de risco e �im;t�1é o instrumento para o beta condicional
do excesso de retorno no ativo i no mês t. Os betas condicionais são
estimados utilizando-se somente informações até o mês t-1.
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A interpretação econômica deste modelo é a mesma da especi�cação
anterior : �mt�im;t�1 representa o risco sistêmico e �0t+eit o risco especí-
�co, que não recebe preço. Porém, apesar dos prêmios de risco serem
estimados mensalmente, a hipótese é de que sejam invariantes no tempo,
ao contrário dos betas.

As variáveis que capturam o estado macroeconômico são as mesmas
da seção anterior, e da mesma forma, uma variável é apreçada se seu
prêmio de risco é diferente de zero.

Para implementar esta abordagem, realizamos uma regressão cross-
section conforme especi�cada em (44) para cada um dos meses da amostra.
Os instrumentos para os betas �ij;t�1 são obtidos utilizando regressões
dos retornos em excesso dos ativos, nas séries de f � E(ft); sendo estas
construída em períodos móveis de t-1 a t-48, conforme descrito na seção
anterior. Os coe�cientes destas regressões são as estimativas dos betas,
condicionais a variáveis em t-1.

Outras formas possíveis de se estimar os betas condicionais, não
adotadas neste trabalho, são : (1) suavização a partir de estimativas
OLS, (2) estimativa OLS sobre janela móvel incluindo outras variáveis
econômicas, e (2) betas condicionais utilizando os métodos de Davidian
e Carroll (1987).

Os testes de signi�cância neste modelo cross-section foram criados
por Fama e McBeth a partir de uma estatística t modi�cada para as
regressões multi-período.

A análise dos resultados empíricos e os testes estatísticos estão de-
scritos na próxima seção.

4 Resultados Empíricos

4.1 Modelo com Prêmio de Risco Condicional e Betas con-
stantes

Testes de Signi�cância Estatística dos parâmetros

Para testarmos a premissa conjunta dos retornos serem condicionais
aos fatores, podemos utilizar o teste de razão de verossimilhança, de�nindo
a estatística de teste J como :
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J = �(T � N
2
�K � 1)[log j�j � log j��j] (45)

� e ��são os estimadores de máxima verossimilhança da matriz de
covariância dos resíduos, dos modelos restrito e irrestrito, respectiva-
mente. T é o número de observações, N é o número de portfolios e K
é o número de fatores. A distribuição de J assintotica é �2 com graus
de liberdade iguais ao número de restrições impostas pela hipótese nula
(N-K-1). Não rejeitamos a hipótese nula de validade da restrição a 1%.

Podemos derivar a variância assintótica dos parâmetros C� a par-
tir do estimador de máxima verossimilhança. A matriz de variância-
covariância avaliada nos estimadores é idêntica a estimada por (31) .
Então, a partir de nosso modelo de máxima verossimilhança estimado
por (28) (30) e (31) podemos utilizar os testes de Wald para formu-
lar hipóteses sobre os coe�cientes. A hipótese nula para que os fatores
de risco não sejam conjuntamente apreçados, como função de variáveis
de estado, é não rejeitarmos a hipótese de todos os parâmetros serem
simultâneamente iguais a zero. O teste de Wald assume a forma :

R� � q = m (46)

aonde R é uma matriz de restrições linearmente independente, com K
colunas, J linhas (J <= K) , sendo um total de J restrições. � é o vetor
de parâmetros estimados C�. A estatística tem então uma distribuição
qui-quadrado com J graus de liberdade, W � �2(J) O teste Wald com
restrição conjunta dos parãmetros serem iguais a zero foi fortemente
rejeitado, com estatística igual a 247 e p-value = 0,00, sugerindo que as
restrições impostas são inconsistentes com os dados.
Para testarmos hipóteses individuais sobre os coe�cientes, utilizamos

também o teste de Wald. Reportamos abaixo uma tabela das estatís-
ticas de teste e da signi�cância (p-values) para os parâmetros. Dos 20
coe�cientes estimados, 11 foram signi�cativos individualmente a 5% (em
negrito) . Dos cinco parâmetros estimados para cada fator de risco, três
parâmetros foram signi�cativos individualmente para Y, INF e R, e dois
parâmetros para CAMB.

Tabela 1 - Testes de Wald Individuais
p� values Y p� value INF p� valueCambio p� valueR p� value
const: 0; 27 0; 60 32;2 0;00 0; 01 0; 92 140;610;00
Y (t� 1) 0; 36 0; 55 0; 26 0; 61 1; 94 0; 16 0; 05 0; 82
INF (t� 1) 20;570;00 7;92 0;01 1; 79 0; 18 48;16 0;00
Cambio(t� 1)4;15 0;04 4;81 0;03 6;42 0;01 0; 01 0; 92
R(t� 1) 27;490;00 1; 25 0; 26 4;12 0;04 92;01 0;00
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Testamos em seguida a hipótese dos prêmios de risco estimados serem
constantes, ou seja, para cada prêmio todos os parâmetros serem si-
multânemente iguais a zero exceto as constantes estimadas. Estas re-
strições foram rejeitadas pelo teste Wald, com exceção do prêmio de risco
para a taxa de juros reais, que não é rejeitado a 1%. Em seguida está
uma tabela com os p-values para este teste.

Tabela 2 - Testes de Wald para Prêmios = constante

p� values
Y 0;00
INF 0;00
Cambio0;00
R 0; 051

4.1.1 Interpretando a série de Prêmios de Risco

Além dos testes estatísticos e de estabilidade realizados, que estabelecem
hipóteses precisas sobre o fenômeno que nos propomos a entender, a
interpretação econômica seguirá os argumentos de Fama (1991), que diz
:

"In the end, i think we can hope for a coherent story that relates the
behavior of expected returns to the real economy in a rather detailed way.
Or we can hope to convince ourselves that no such story is possible"

Os prêmios de risco representam o retorno exigido por unidade de
risco incorrida. Um prêmio de risco negativo pode ser interpretado como
se o agente estivesse "pagando um prêmio", ao abrir mão de um retorno
esperado, para se proteger de determinado risco. Desta forma, o mer-
cado de ações é um meio de transferência de riscos entre os agentes. Os
que estão expostos a riscos indesejados podem se proteger destes riscos
fazendo os investimentos apropriados, e os que não estão expostos aos
mesmos riscos podem receber um "prêmio" tomando riscos que outros
agentes não desejam reter, agindo assim como "seguradores". Desta
forma, o auto-interesse dos agentes se equilibra de forma socialmente
útil.

grá�co 10
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portfolio portfolio
equilíbrio 1 E(R)

RiskFree Risco

Risco
Dinâmica de
Mudança do Agente E(R*) > E(R) Agente

Equilíbrio Segurador Segurado
p*=E(R*X) < p = E(RX)

equilíbrio 2
portfolio prêmio portfolio

E(R)+ [E(R*)E(R)] p*
Risco

Mercado de Ações como um Mercado de Seguros

grá�co 11

p = X/(1+R)

p*=X/(1+R*)

t=0 t = T

A interpretação econômica, lembrando a de�nição p = E(mx), é o
�uxo de caixa de um ativo possuir covariância negativa com o cresci-
mento consumo (ou com a(s) variável(is) de estado da economia que
sirvam de proxies) e portanto, covariância positiva com m, o que sig-
ni�ca que os �uxos de caixa são provavelmente maiores em momentos
de recessão e crise (quando a utilidade do consumo é alta).
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A lógica dos sinais dos prêmios de risco como o preço de equilíbrio
entre oferta e demanda por hedge, pode ser acompanhada no grá�co 10.
No equilíbrio 1, o agente segurador tem em seu portfolio somente títulos
sem risco, e o agente segurado tem um título com risco, de valor esperado
E(R). Nesta situação ambos os agentes estão satisfeitos com seus port-
folios. Diante de um choque no risco sistêmico, um dos agentes percebe
que a nova situação de risco o deixa insatisfeito e decide racionalmente
se proteger (agente segurado). Na dinâmica de mudança do equilíbrio, o
agente insatisfeito vende o seu retorno esperado E(R) por um preço infe-
rior p*=E(R*X) sendo R*>R, pagando portanto, um "prêmio" E(R*)-
E(R). No equilíbrio 2, ambos os agentes estão novamente satisfeitos, o
agente segurador tem em seu portfolio o retorno E(R*) e o risco do ativo,
enquanto o agente segurado tem o valor p* investido a taxa sem risco.

Esta situação só é possível porque ambos os agentes tem coe�cientes
de aversão ao risco diferentes. O agente segurador pode ser, por exemplo,
um banco com grande quantidade de informações e expertise econômico
que lhe dê uma vantagem e o diferencie dos demais, e o agente segu-
rado um investidor típico. Portanto, o risco não desapareceu, apenas
foi transferido, em troca de um prêmio, para o agente mais adequado a
retê-lo, da mesma forma que uma seguradora retém riscos de desastres
aéreos em troca de um prêmio.

Nem sempre a lógica individual é a mesma lógica coletiva dos merca-
dos, e a presença de um alto número de "traders de ruído", informação
heterogênea, e volatilidade de expectativas em função de choques "fal-
sos" é uma possível explicação para a volatilidade de curtíssimo prazo
dos retornos. A existência de um choque real na economia tem como con-
sequência um estímulo a mudança nos preços de equilíbrio do mercado,
utilizando a mesma lógica do caso individual analisado anteriormente.
Entretanto, a dinâmica desta mudança é fortemente condicionada pela
interação de um conjunto de agentes com objetivos e expectativas diver-
gentes. Apenas observando-se a linha de tendência é possível identi�car
a direção da convergência ao equilíbrio de consenso. Uma vez atingido,
este equilíbrio dinâmico se assemelha a um atrator estranho. Entretanto,
este equilíbrio não é permanente e não se pode prever sua duração. Novos
choques e novas informações produzem novos estímulos a mudanças no
equilíbrio, e assim sucessivamente. O resultado destes sucessivos leilões
é uma trajetória de aparência caótica para os preços, do ponto de vista
de um observador típico. No grá�co 11 esta situação é ilustrada como
função do tempo. No tempo zero ocorre o choque, e em seguida o preço
converge para o novo preço de equilíbrio, que é atingido em t = T, no
preço p*.
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4.1.2 Interpretação Econômica Simultânea dos Modelos

Demonstramos a seguir o teorema que estabelece a equivalência en-
tre o modelo multifatorial estimado e o fator estocástico de desconto,
E(R) = 1

E(m)
� cov(m;R)

E(m)
, m = b0f , e depois incluiremos as variáveis

condicionantes.

Podemos partir de um modelo multifatorial m = b0f , sendo um dos
fatores uma constante, e subtraindo as médias dos fatores da constante,
podemos escrever m = a+ b0f com E(f) = 0 e E(m) = a:

Como estimamos o modelo multifatorial com retornos em excesso,
podemos escrever E(mRe) = 0 e normalizarmos E(m)=1.

Teorema 1

A partir das de�nições :

E(mRe) = 0 e m = 1 + b0[f � E(f)] (47)

existe � tal que

E(Re) = �0� (48)

aonde os � representam coe�cientes de uma regressão múltipla dos
retornos em excesso nas inovações dos fatores de risco. Dado � podemos
encontrar b tal que (47) seja válida.

Prova (a partir de 47) :

E(mRe) = E(m)E(Re) + cov(mRe) = E(Re) + b0cov(f;Re) = 0 (49)

E(Re) = �b0cov(f;Re) (50)

Para recuperarmos os betas dos retornos esperados em excesso nas
inovações dos fatores, fazemos :

E(Re) = �b0E(f 0f)E(f 0f)�1cov(f;Re) = �0� (51)

A relação entre o fator estocástico de desconto e o modelo multifa-
torial �ca estabelecida através do parâmetro b e do prêmio de risco �:

� = �var(f)b �(52)
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Desta forma, percebemos que o prêmio de risco em módulo é função
crescente da variância dos fatores de risco, e seu sinal depende do parâmetro
b (não confundir com �), que deve ser interpretado pela teoria macro-
econômica. Se b > 0, [f � E(f)] > 0 implica em redução de consumo
na economia (e maior m). O inverso é análogo. O prêmio de risco to-
tal de um ativo, depende também dos parâmetros �, que representam a
"quantidade de risco" e o sinal da covariância com inovações nos fatores
de risco.

Em nosso modelo, o prêmio de risco varia no tempo como função de
Zt: Condicionando o modelo em t, e assumindo a variância dos fatores
de risco constante para simpi�car, temos :

�t = �E(f 0f)bt (53)

C 0Zt�1 = �E(f 0f)bt (54)

(�E(f 0f))�1C 0Zt�1 = (�E(f 0f))�1(�E(f 0f))bt (55)

fazendo :

(�E(f 0f))�1C 0 =  (56)

temos :

Zt�1 = bt (57)

A partir de um modelo para uma estimativa do fator estocástico de
desconto m

m = b0f +" (58)

Podemos escrever f = �Zt�1 a partir do modelo VAR, e

b = m(�Zt�1)
�1 + " (59)

Igualando (57) a (59), temos
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b = m(�Zt�1)
�1 = (�E(f 0f))�1C 0Zt�1 + " (60)

chegando �nalmente a uma expressão para m como função dos parâmet-
ros do VAR e de C :

m = Zt�1(C
0�)(�E(f 0f))�1 + " (61)

e portanto

E(mt+1) = E(Z)E(�)(C
0)(�E(f 0f))�1 (62)

A interpretação dos prêmios de risco negativos em equilíbrio em todo
o mercado também não é tão trivial quanto em transações individuais.
Em seguida estão duas possíveis interpretações, a primeira de natureza
econômica, e a segunda como uma estratégia racional de investidores na
presença de assimetria condicional de retornos e problemas de agência.

Se justi�cado pela economia real, um prêmio de risco negativo para
o câmbio, por exemplo, signi�ca que ativos cujos retornos possuem co-
variância positiva com inovações no câmbio (assuma � > 0) são vistos
no mercado como hedge, pois condicionalmente a realizações positivas
de inovações no fator câmbio (por exemplo, Zt > 0; � > 0; C < 0), exis-
tiria simultâneamente baixo consumo na economia e altos retornos para
o ativo (cov(Re;m) > 0 ) (imagine uma crise externa se transmitindo
domésticamente, e os efeitos positivos de uma desvalorização cambial em
empresas exportadoras).
Portanto, em um estado macro aonde inovações cambiais sinalizarem

crise (@Zt
@Y

< 0 e m > 0), o prêmio de risco de equilíbrio para este fator
será negativo. Os diferentes choques em Zt e a volatilidade das expecta-
tivas dos agentes (�) em relação ao futuro das variáveis de estado macro-
econômicas induz a volatilidade do prêmio de risco. Em nosso exemplo,
dadas as novas informações que condicionam o cenário (aqui entram,
por exemplo as variáveis omitidas no VAR, já discutidas), quanto maior
(menor) for a probabilidade atribuida pelos agentes de inovações cam-
biais e redução de consumo estarem associadas e se realizarem (ou seja,
b > 0), menor (maior) será o prêmio de risco, e maior (menor) será o
preço de ativos com carga (�) positiva neste fator. Umamudança de sinal
do prêmio de risco (o prêmio cambial passando de negativo a positivo,
por exemplo) pode sugerir que o mercado reavaliou as probabilidades de
realização ou os impactos econômicos reais das variáveis de estado, ou
ambos. Em nosso exemplo, dados os desdobramentos conjuntos das var-
iáveis de estado, as inovações na taxa de câmbio passariam a ter menor
relevância na determinação do consumo futuro, perdendo assim a função
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de hedge e exigindo prêmio positivo. Na próxima seção discutiremos os
prêmios de risco associados a fatos estilizados, analisando esta questão
mais detalhadamente.

Uma outra explicação potencial para prêmio de risco negativos está
na possibilidade dos agentes apreçarem o terceiro momento da distribuição
condicional de retornos. Muito se discute a respeito da distribuição dos
retornos dos ativos, e a hipótese simpli�cadora de normalidade embora
seja conveniente para facilitar os cálculos e aproximadamente robusta,
pode não caracterizar corretamente o comportamento condicional dos
retornos, especialmente em economias emergentes. Se os investidores
souberem que um ativo possui assimetria condicional no período t, os
retornos esperados em excesso devem incluir uma recompensa por este
risco assimétrico. Por exemplo, dada uma assimetria positiva e grande
o su�ciente (ou seja, uma alta probabilidade de retornos positivos e
grandes) , os investidores podem estar dispostos a reter os riscos mesmo
que o retorno esperado ex-ante seja negativo, ou mesmo adquirindo
posições compradas nestes ativos e assim afetando o preço de forma
que seu prêmio de risco se torne negativo.

Harvey e Siddique (2000) mostram que este comportamento é consis-
tente com a noção de aversão ao risco de Arrow-Pratt. Em seu trabalho,
eles estimaram para um portfolio de ativos americanos e um portfolio
de ativos da economia mundial, um modelo de máxima verossimilhança
condicional que especi�ca a variação no tempo do prêmio de risco e a
dinâmica dos momentos condicionais. Eles encontram que a assimetria
condicional, combinada ao seu prêmio (variante no tempo) explica o
prêmio de risco de mercado negativo ex-ante, especialmente no portfolio
representativo da economia mundial.

Estes autores argumentam que (1) as caracteristicas de opções reais
que caracterizam as ações de empresas pode induzir assimetrias nos re-
tornos, e (2) Problemas de agência podem induzir a assimetrias de re-
tornos pois os administradores �nanceiros tem opções de compra dos
resultados de suas estratégias, e podem preferir portfolios com altas as-
simetrias positivas.

tabela 2
Sinais estimados das Relações : Variáveis de Estado )Prêmios de

Risco
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prêmio Y INF CambioR
Y (t� 1) + � � +
INF (t� 1) + + � �
Cambio(t� 1)� + � �
R(t� 1) � + + �

4.1.3 Prêmios de Risco e Variáveis de Estado

grá�co 12 :

Direção e Magnitude Relativa dos do Impacto das Variáveis de Es-
tado nos Prêmios de Risco

Y(t1) INF(t1) CAMB(t1) R(t1) const

Premio de Y

Y(t1) INF(t1) CAMB(t1) R(t1) const

Premio de INF

Y(t1) INF(t1) CAMB(t1) R(t1) const

Premio de Cambio

Y(t1) INF(t1) CAMB(t1) R(t1) const

Premio de R

Antes de analisarmos o comportamento das séries estimadas para
os quatro prêmios de risco (na próxima seção), cabe interpretarmos os
coe�cientes C�estimados por máxima verossimilhança.

O grá�co acima mostra o vetor C� estimado, que é uma derivada
parcial do impacto em cada prêmio de risco estimado para um au-
mento de 1% em cada variável macro condicionante. Obviamente o
efeito líquido sobre cada prêmio de risco no instante t é dado pelo vetor
C�Zt;devendo ser interpretado pelo conjunto de variáveis, que depende
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da magnitude tanto de C (�xa, representada no grá�co acima) quanto
do estado econômico capturado por Zt.

Neste sentido, embora devam ser interpretadas em conjunto, também
podemos avaliar se a magnitude relativa e a direção das relações entre
as variáveis de estado e prêmios de risco fazem sentido isoladamente.

Y

O prêmio de risco de Y é impactado positivamente pela variação da
produção industrial, in�ação e câmbio, e inversamente pela variação dos
juros reais, sendo as variações mais signi�cativas da in�ação e juros. A
análise sugere que o prêmio de risco para variação da produção industrial
é fortemente dependente do comportamento da in�ação e da resposta
da política monetária. O aumento da chance da presença de in�ação na
economia demanda maior prêmio para o risco da atividade industrial,
enquanto interpretamos a transmissão dos juros reais ao prêmio de risco
sinalizando não um aumento de risco em função de uma possível queda
de demanda e sim uma redução marginal deste risco em função de um
ambiente econômico sob controle do risco in�acionário.

INF

O prêmio de risco de INF se caracteriza pela constante negativa, sig-
ni�cando que na ausência de variação do estado econômico, o prêmio de
risco de in�ação seria negativo. Este resultado em particular é encon-
trado em diversos trabalhos de outros autores, que estimaram prêmios de
risco constantes. Chen,Roll e Ross (1986), por exemplo reportam prêmio
de risco negativo para in�ação no mercado americano. A hipótese do
mercado acionário servir como "hedge" para o risco in�acionário é re-
forçada. Variação positiva da própria in�ação contribui marginalmente
para aumentar o prêmio de risco, bem como um aumento dos juros reais.

CAMBIO

O prêmio de risco do câmbio real é governando principalmente pela
in�ação e pelos juros reais. Aumentos na taxa de in�ação produzem
redução no risco cambial, sendo portanto os ativos expostos a risco cam-
bial percebidos como hedge contra in�ação, enquanto aumento nas taxas
de juros reais afetam positivamente o risco cambial. Entretanto esta
análise não pode ser feita de forma tão simplista pela sua importân-
cia e comportamento distinto nos dois regimes monetários. Na próxima
seção analisaremos com detalhes se existe lógica econômica por trás dos
prêmios de risco estimados para este fator.
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R

Finalmente, o prêmio de risco dos Juros Reais é caracterizado por (1)
efeitos positivos de aumento de Y e negativos do aumento das demais
variáveis e (2) constante positiva e de magnitude relativa elevada. A con-
stante indica que o prêmio de risco dos juros reais é estacionariamente
positivo, sendo uma das variáveis centrais das decisões economicas e o
principal instrumento de política monetária. Aumentos de Y podem sig-
ni�car, por exemplo, uma economia em processo de aquecimento e risco
de aumento de in�ação. Neste estado, o prêmio de risco dos juros au-
mentaria, pois seria maior o risco de mudanças na política monetária.
Isto teria comprovação empírica se observarmos a economia brasileira
pós-plano real, marcada por sucessivos momentos de "stop-and-go" de
crescimento econômico. Variações positivas de in�ação, câmbio e do
próprio juros reais contribuem negativamente para o prêmio de risco
deste fator, o que permite uma explicação econômica racional : Os mer-
cados fazem hedge contra o fator dos juros, pois in�ação, câmbio e o
próprio juros reais em alta sinalizam período de contração econômica.

Funções de Impulso : Transmissão do Risco da Economia
Para o Preço dos Ativos

2 4 6 8 10
0.01
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0
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Choque em Y

2 4 6 8 10
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Premio Y Premio INF Premio Cambio Premio R

As funções de impulso do VAR, descritas em seção anterior, podem
ser utilizadas para se analisar a transmissão aos prêmios de risco de um
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choque ortogonal em uma variável de estado. Este grá�co foi estimado
com um VAR sobre todo o período. A análise, entretanto, deve ser
realizada com um VAR estimado de forma móvel, de forma idêntica ao
utilizado no apreçamento.

4.1.4 Fatos Estilizados : O Comportamento Intertemporal
Observado dos Prêmios de Risco

Compreender porque uma determinada estratégia tem altos retornos es-
perados é uma das melhores formas de assegurar que estes retornos de
fato existiam, e implícitamente desempenhavam um função econômica
real ao serem os vetores resultantes do "market clearing" que equilibrou
o preço do hedge dos fatores de risco.

Apesar de ser impossível reconstituir as condições prevalescentes na
economia cada instante de tempo e buscar uma justi�cativa econômica
para os prêmios de risco estimados, existe uma outra forma de se tentar
entender o comportamento dos prêmios de risco, que é procurar por fatos
estilizados, mais precisamente por elevações ou reduções nos prêmios de
risco que justi�quem os retornos das ações em períodos de crise.

Embora esta correlação negativa deva ser observada de forma mais
nítida em períodos atípicos, pela hipótese do modelo a variação dos
prêmios de risco explica apenas uma parte dos retornos observados.
Outra parte é explicada pela diferença entre a realização efetiva dos
fatores de risco apreçados e suas expectativas ex-ante, ou seja, pelos
choques ou surpresas. Desta forma, quando as surpresas forem signi-
�cativas, pode-se esperar que os prêmios de risco expliquem uma parte
relativamente pequena dos retornos. Finalmente, o termo de erro do
modelo também captura in�uências no retorno não consideradas explici-
tamente no modelo. As possíveis fontes de erro de apreçamento estão
descritas em seção posterior deste trabalho.

A descrição a seguir pode ser acompanhada dos grá�co 13 (a seguir)
e 14 (abaixo). O grá�co 13 mostra a variação dos prêmios de risco de

um portfolio com beta = 1 em todos os fatores comparado a variação do
Índice Ibovespa. Vale lembrar novamente que os 15 portfolios setoriais
avaliados neste trabalho não tiveram como objetivo espelhar o índice
Ibovespa, e sim espelhar de forma mais ampla possível todos os ativos
do mercado, dado um critério minimo de liquidez. As linhas verticais
em vermelho indicam os momentos de crise, respectivamente, Asiática,
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Russa, Maxidesvalorização, Argentina, 11 de Setembro e Crise Eleitoral
de 2002 (julho e dezembro). O grá�co 14 mostra os prêmios de risco
individuais, ajustados ao conjunto de informações condicionantes. Os
grá�cos 15 a 18 mostram os prêmios de risco de cada fator comparados
as realizações das variáveis de estado condicionantes.

grá�co 13

2/95 10/97 08/98 01/99 01/01 11/01 7/02 1/03
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Premio de Risco Condicional Portfolio Beta = 1 versus Retorno do Ibovespa

lambda
ibovespa

Da crise do México à Crise Asiática

Após um período de choque inicial provocado pela crise do méxico,
pelo grá�co 13 observamos a correlação negativa entre choque (positivo)
no prêmio de risco do portfolio e choque (negativo) nos preços do índice
ibovespa. Durante este período, observamos pelo grá�co 14 que o mer-
cado remunerou principalmente riscos relacionados a demanda interna
(Y) e câmbio, e assumiu posição de hedge em juros e in�ação.

Crise Asiática à Crise Russa
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Neste período o prêmio de risco cambial estimado sofre forte elevação,
sugerindo fragilidade de sustentação do regime de metas cambiais. A
grande volatilidade do ibovespa não foi re�etida no risco do portfolio
beta um, devido a queda do prêmio de Y, mas as fortes reduções de
preço são re�etidas no aumento do prêmio do fator de risco cambial,
desagregado no grá�co 14.
O prêmio de risco negativo observado no fator Y sugere que o mercado

interpreta uma transição de regime com efeitos positivos sobre setores
dependentes do crescimento do mercado doméstico.

Da Crise Russa à Crise Mudança de Regime

Novo choque no risco cambial, o prêmio de risco relativo ao produto
doméstico (Y) atinge seu ponto mais negativo (grá�co 14). O mercado
novamente interpreta a exposição ao risco do setor produtivo (Y) como
hedge de uma possível quebra da paridade. Da mesma forma que du-
rante a crise Asiática, as fortes baixas do índice ibovespa são novamente
re�etidas no forte incremento do prêmio de risco do fator cambial.

Da Crise de Mudança de Regime às Crises de 2001 (Crise
Argentina, Racionamento de Energia e 11/9)

Após forte volatilidade inicial observada nos prêmios para in�ação e
câmbio, observamos o mercado novamente exigindo remuneração (prêmio
positivo) para o setor real, para a volatilidade cambial (prêmio de Y e
Cãmbio tornam-se mais positivos) e para se proteger de ciclos de política
monetária . Este padrão continuou até o 11/9, quando novos choques
aumentaram os prêmios de Y e Câmbio.

Crise Eleitoral

Esta crise se iniciou aproximadamente em julho de 2002, e seus
efeitos atingiram o máximo em dezembro daquele ano, se revertendo
ao longo de 2003. Nesta crise captura-se claramente um comportamento
estilizado dos agentes que atuam no mercado de ativos brasileiro (e pos-
sivelmente, outros mercados emergentes). Como observamos no grá�co
14, os prêmios de risco associados ao setor real (Y e INF) sofreram ex-
pressivo aumento em relação aos meses anteriores, enquanto os prêmios
de risco associados ao setor �nanceiro (Câmbio e R) se polarizaram no
extremo oposto (prêmios de risco negativos), con�gurando-se como uma
situação de hedge contra a economia brasileira, na qual ativos cujos re-
tornos dependem positivamente de preços ativos �nanceiros (betas pos-
itivos) são fortemente demandados, em função de uma provável crise da
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economia real. Esta situação é oposta a da observada na crise de tran-
sição de regime, quando o prêmio cambial era positivo e o prêmio de Y
negativo, sinalizando uma expectativa positiva do mercado no desem-
penho da economia real.

Analisando o Prêmio de Risco Cambial Observado : Existem
Contradições ? Uma conclusão importante a se fazer desta análise é a
de que, embora não seja possível explicar toda a dinâmica observada dos
prêmios de risco, o modelo de apreçamento parece robusto a transição de
regime monetário. Esta conclusão se baseia na observação do compor-
tamento dinâmico do prêmio de risco do fator câmbio real, uma variável
chave em ambos os regimes. Durante os choques externos de 1997 e
1998 o prêmio de risco cambial aumentou signi�cativamente. Durante
o choque decorrente da crise eleitoral de 2002, já no regime de câmbio
�utuante, o prêmio de risco cambial negativo sinalizou um "hedge contra
o país". Vamos analisar qual é a lógica econômica por trás destes efeitos
e se existem contradições entre as diferentes perspectivas para a conexão
entre os prêmios de risco e a economia real. A alternativa à análise
proposta a seguir é assumir que não existe nenhuma lógica econômica
governando os prêmios de risco.

Esta análise utiliza o modelo descrito por (54) e (62), no qual Z são as
variáveis de estado, �l;m os parâmetros do modelo VARmacroeconômico,
aonde l,m representa o efeito da variável defasada l na variável depen-
dente m. Cp;q as derivadas dos prêmios de risco em relação a Zt�1; :sendo
p,q a derivada parcial do fator de risco p com relação a variável de estado
q.
A partir destas de�nições vamos interpretar o comportamento do

prêmio de risco cambial observado no período.

As principais variáveis de estado que governam este prêmio de risco
são os Juros Reais, ZR;t�1 (Ccamb;R > 0) e In�ação ZINF;t�1(Ccamb;INF <
0), e em menor grau o próprio câmbio real Zcamb;t�1(Ccamb;camb < 0). No
regime de metas cambiais, os choques externos são absorvidos pela taxa
de juros reais (R), como já explicado. Choques na taxa de in�ação (INF)
são menos prováveis na ausência de choques de oferta signi�cativos (o
que de fato não ocorreu neste período), devido a ausência do mecanismo
de pass-through.

Desta forma, choques na variável de estado juros reais durante o
regime de metas cambiais visavam combater a in�ação indiretamente
através da manutenção da âncora (política monetária passiva). Choques
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na taxa de juros reais afetavam o prêmio cambial (Ccamb;R > 0) pela re-
dução da probabilidade de quebra da âncora e a consequente �utuação
cambial (portanto deve valer, �R;camb < 0; ou seja, choques no juros reais
implicam em redução do câmbio nominal. Como o câmbio nominal não
foi modelado explicitamente no VAR e estava �xo no período do regime
de metas cambiais, o efeito de �R;camb < 0 neste contexto se dá sobre a re-
dução da probabilidade de um ataque especulativo. Esta probabilidade
pode ser calculada indiretamente se assumirmos que é função da quan-
tidade de reservas cambiais. Assim se @reservas

@R
> 0 se veri�car empiri-

camente, pode-se assumir que a probabilidade de desvalorização reduz)
. A �utuação cambial estava portanto, relacionada a redução da renda
real e do consumo interno (�camb;Y < 0). Um ponto importante omitido
são as condições econômicas que apontavam para a não-sustentabilidade
do regime de metas cambiais.

Para analisarmos esta situação com o modelo construído, veri�camos
inicialmente que, de m = b(�ZT�1); o estimador bR relativo a variável
de estado ZR;t�1 é : bR =

cov(m;�R;camb;t�1ZR;t�1)
var(�R;camb;t�1ZR;t�1)

: Esta derivada parcial
de m deve ser negativa, bR < 0; pois cov(m; �R;camb;t�1ZR;t�1) < 0 (de-
vido a um choque nos juros Zt�1 > 0 se transmitir com �R;camb < 0
, como visto acima) . Como �R;Y < 0; vale m > 0; de forma que
cov(m; �R;camb;t�1ZR;t�1) é negativo:

Este modelo deve ser compatível com os modelos para os prêmios
de risco. Em �camb;t = �E(f 0f)bt se assumirmos que o impacto mar-
ginal de R, dado por bR; é negativo como explicado acima, temos
�camb;R;t = �E(f 0f)bR;t > 0: O prêmio de risco cambial aumenta con-
forme o esperado.

Para este modelo ser consistente com o modelo condicional estimado,
C 0Zt�1 = �E(f 0f)bt; para um choque de R, ZR;t�1 > 0; bR;t < 0 e

portanto, Ccamb;R deve ser maior do que zero. O sinal estimado de Ccamb;R
foi positivo, mantendo a consistencia interna do modelo estimado.

A partir da expectativa E(mt+1) podemos inferir implicações para a

taxa de juros reais no período subsequente ao choque. De (62), E(mt+1) =

E(Zt)E(�)(C
0)(�E(f 0f))�1; portanto, para um choque positivo de juros

reais E(Z�R;t) > E(ZR;t) , e E(�R;camb;t)(C
0) < 0; implica em E(m�

t+1) >
E(mt+1): Como Rft+1 = 1

E(mt+1)
, as taxas de juros reais devem se reduzir

marginalmente em relação a taxa de juros esperada sem o choque. Isto
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signi�ca que, para um choque grande o su�ciente, a estrutura a termo
de juros deve se inverter.

Estes resultados mostram que empresas que se bene�ciariam de uma
desvalorização cambial (�camb > 0) se tornam marginalmente mais ar-
riscadas por: (i) menor probabilidade de ocorrência simultânea de re-
tornos positivos (via @cambt+1

@cambt
> 0 e �camb � Cambt > 0) e redução de

consumo (�R;Y < 0) e (ii) maior probabilidade de efeito nulo ou nega-
tivo sobre os retornos (@cambt+1

@cambt
� 0 e �camb � Cambt � 0) e redução

de consumo (�R;Y < 0), e empresas com betas negativos são hedge pelo
inverso destes efeitos.

No regime de metas de in�ação com câmbio �utuante, os choques
são absorvidos pela taxa de câmbio nominal. Desta forma, existe o
efeito pass-through do câmbio para a in�ação. Assim, aumentos nas
variáveis de estado taxa de in�ação e câmbio real sinalizam menor renda
real doméstica (�INF;Y < 0; �camb;Y < 0) e maior estímulo a expor-
tações. Nestas condições, ativos com betas positivos em inovações cam-
biais (�camb > 0) são hedge do crescimento (@yt+1

@yt
� 0) do consumo

doméstico, e ativos com betas negativos exigem prêmio positivo.

De m = b(�ZT�1); os estimadores bINF e bcamb relativo as variáveis
de estado ZINF;t�1 e Zcamb;t�1 devem ser positivos, bINF > 0; e bcamb > 0
pois no regime de metas cambiais �INF;camb > 0; �camb;camb > 0; �INF;Y <
0; �camb;Y < 0 fazendo m > 0: e portanto cov(m; �INF;cambZINF;t�1) > 0
e cov(m; �camb;cambZcamb;t�1) > 0 .

Em �camb;t = �E(f 0f)bt para bINF > 0; e bcamb > 0 temos �camb;INF;t =
�E(f 0f)bINF;t < 0 e �camb;camb;t = �E(f 0f)bcamb;t < 0: O prêmio de risco
cambial esperado é portanto negativo.
Para este modelo ser consistente com o modelo condicional estimado,

C 0Zt�1 = �E(f 0f)bt; CINF e Ccamb devem ser negativos. Estes sinais

estimados foram negativos como o esperado, mantendo a consistencia
interna.

Estes resultados mostram que, ceteris paribus, aumentos na in�ação
e no câmbio real implicam em um prêmio de risco (�) negativo para o
fator de risco câmbio.

Neste regime monetário, estes choques externos sinalizam também
uma possível alta na taxa de juros reais para manter a in�ação den-
tro da meta. Este aumento dos juros reais reduz o consumo doméstico
(�R;Y < 0) e valoriza a taxa de câmbio (na ausência de efeito como, por
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exemplo, dominância �scal). Portanto, o aumento na variável de estado
taxa de juros reais tem efeito de aumento do prêmio de risco cambial
(o mesmo efeito do regime de metas cambiais). No atual regime, o
aumento do prêmio de risco cambial é motivado pelo fato de inovações
cambiais negativas provocadas pelo aumento dos juros (assumindo betas
positivos) estarem associados a redução de consumo doméstico.

A aparente contradição existente, em função do efeito da variável de
estado juros reais sobre o prêmio de risco cambial é : Como os juros
reais podem produzir o mesmo efeito (aumento do prêmio cambial ) em
regimes monetários diferentes.

Como foi visto, a solução que propomos é (assuma betas >0, o
raciocinio é o inverso para betas <0 ) : No regime de metas cambiais,
com câmbio �xo, o efeito se dá indiretamente, sobre as expectativas dos
agentes - via rebalanceamento dos vetor de preços de estado de equilíbrio,
com a redução da probabilidade de realização de um estado onde ocor-
ram simultaneamente @cambt+1

@cambt
> 0, �camb �Cambt > 0, e �camb;Y < 0:Já

no regime de metas de in�ação com câmbio �exível o efeito se dá dire-
tamente sobre os impactos econômicos reais (@cambt+1

@Rt
< 0 via condição

de paridade) do aumentos na variável juros reais.

Outros fatores também condicionam as expectativas dos agentes,
como as variáveis omitidas do VAR (no caso do regime de metas cambi-
ais, as variáveis reservas cambiais, por exemplo, e no caso do regime de
metas de in�ação as variáveis �scais e risco brasil).

A conclusão que se faz deste choque (2002) observado durante o
regime de metas de in�ação é que as variáveis de estado in�ação e câmbio
real dominaram os efeitos da variável juros reais, levando ao prêmio
de risco negativo observado. O motivo disto pode estar ligado a uma
demora da resposta do Banco Central via aumento da taxa de juros reais
e ainda a problemas como a questão do risco brasil e dominância �scal,
já citados.

Desta forma, quais variáveis de estado (in�ação, juros reais ou câmbio
real) dominam o prêmio de risco cambial é uma função não apenas dos
regimes monetários, mas também das inúmeras variáveis omitidas que
condicionam a economia doméstica e internacional. A variável de estado
câmbio real (com efeito negativo sobre o prêmio) é também uma variável
de ajuste. O modelo não tem capacidade de distinguir, por exemplo, os
problemas de dominância �scal e choques imprevistos no risco Brasil.
Assim, o modelo captura apenas indiretamente nos prêmios os re�exos
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deste efeito (em 2002, por exemplo) , via aumentos signi�cativos da taxa
de câmbio real e seus efeitos perversos como descrito acima.

Naturalmente esta é uma análise marginal. O prêmio resultante de
um ativo deve levar em conta todos os efeitos combinados para todos os
fatores de risco.
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4.1.5 O Papel do Fluxo de Capitais Internacional

Podemos nos questionar a respeito do papel desempenhado pelos capitais
internacionais no mercado de ativos de risco emergentes, e em especial
brasileiros, nos resultados que encontramos.

Na literatura internacional encontramos duas hipóteses para para
explicar o comportamento observados destes agentes e os seus efeitos: (1)
São "return chasers", ou seja, perseguem altos retornos, e em especial são
"momentum investors", ou seja, investem logo após um choque positivo
nos retornos, e (2) Os efeitos deste in�uxo de capitais nas economias
seriam apenas sobre os preços de curto-prazo das ações, sem benefícios
de longo prazo como redução no custo de capital.

A primeira hipótese é estudada por trabalhos de Choe, kho e Stulz
(1998), Clarl e Berko (1997) , Stulz (1999) dentre outros. A segunda foi
analisada por Froot (1998) em trabalho focado em 28 mercados emer-
gentes. As evidências do trabalho de Froot foram inconclusivas quanto
ao tempo de permanência do capital nas economias emergentes.

Harvey. Bakaert e Lumsdaine (1999) analisaram 20 mercados emer-
gentes, dentre eles o brasileiro, em um modelo do tipo VAR ajustado
para quebras estruturais correspondentes a integração internacional dos
mercados, encontrando evidencias de que (1) os �uxos de capital são de
fato especulativos, perseguindo altos retornos (2) O capital sai de uma
economia muito mais rapidamente do que entra e (3) As taxas de ju-
ros internacionais não tem padrão de correlação contemporânea com os
�uxos de capitais para mercados emergentes, embora esta mesma análise
via funções de impulso acumuladas revele que uma redução de 0,3% nas
taxas de juros internacionais aumenta a quantidade de ativos emergentes
nos portfolios em apenas 0,04% da capitalização de mercado, um efeito
pequeno. Este estudo conclui que uma redução nas taxas de juros inter-
nacionais geram um aumento de retornos apenas no curto-prazo.

Outros estudos, por exemplo Brennan e Cao (1997) argumentam que
a correlação positiva de �uxos de capitais internacionais e retornos de
ações ocorre devido a assimetria de informação entre investidores domés-
ticos e internacionais. De acordo com a teoria de informação assimétrica,
as expectativas dos investidores estrangeiros respondem mais lentamente
do que as expectativas dos investidores domésticos. Além disto poderiam
existir efeitos reinforçadores, por exemplo, uma relação entre choques
exógenos na demanda dos investidores por ativos domésticos (um au-
mento de liquidez internacional) e aumentos subsequentes de compras
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de ativos domésticos motivados por este choque. Uma outra hipótese
é os investidores estrangeiros fazerem hedge dos riscos de seus próprios
mercados, chamada de "portfolio insurance" .

Brennan, Cao, Strong and Xu (2004) analisaram extensamente re-
latórios de pesquisas com expectativas de retornos de ações em diversos
países, produzidos por 250 grandes investidores institucionais globais.
Ele construiram um modelo de multiplos ativos utilizando uma versão
dinâmica de um modelo de expectativas racionais com ruído, veri�cando
que há uma forte tendência de investidores institucionais estrangeiros
comprarem ativos em uma economia depois que o mercado desta econo-
mia apresenta retornos positivos. Esta tendência não está presente em
investidores domésticos da mesma economia. A premissa implícita é a
de que, devido a assimetria de informação, investidores domésticos estão
mais bem informados sobre os pay-o¤s dos ativos do que os investidores
estrangeiros.

Estes autores agumentam que a noção de assimetrias informacionais
entre investidores institucionais de diferentes países pode parecer sus-
peita na atualidade, devido a tecnologia de comunicações do mundo
moderno, mas uma crescente literatura em informação diferencial em
mercados �nanceiros vem apresentando evidências positivas, como por
exemplo Gehrig(1993), Portes e Rey (2000), Portes et. al (2001) Grin-
blatt and Keloharju (2000, 2001), Huberman (2001) , Kang and Stulz
(1997), Brennan and Cao (1997), Brennan and Aranda (1999)

A validade destas hipóteses ajudaria a explicar porque os mercados �-
nanceiros brasileiros são tão voláteis. Um �uxo internacional de capitais
focado em retornos elevados e de curto-prazo potencializa as característi-
cas instáveis de uma economia emergente, cetris paribus, ao se moverem
em função das mudanças no ambiente de risco do mercado doméstico,
aumentando por consequência a volatilidade da economia doméstica.

Excetuando-se os casos "irracionais" de movimentos desconectados
da economia real, como será discutido na próxima seção, são os funda-
mentos econômicos domésticos que em última instância atraem e repelem
estes capitais, e se desejamos compreender os retornos observados, deve-
mos fazê-lo através da compreensão de mudanças no risco da economia
doméstica em função das variáveis de estado domésticas, que na ausência
de choques amplos ao sistema internacional, é o que governa os retornos
.

O grá�co a seguir compara retornos do Ibovespa (verde), do Portfolio
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beta um (vermelho) e do �uxo mensal de investimentos estrangeiros em
ações brasileiras em dólares (azul, em escala 10�10).
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4.1.6 Existiriam Conexões do Prêmio de Risco com a Econo-

mia Real ?

A importância de nos questionarmos a respeito da racionalidade dos re-
tornos observados é descobrirmos se uma oportunidade de investimento
que foi boa no passado pode continuar sendo atrativa. Se os retornos
observados não são explicados por uma aversão ao risco racional é pouco
provável que persistam.

Se analisados sob o argumento econômico, retornos explicados racional-
mente signi�cam que são justi�cados pela existência observada de riscos
macroeconômicos reais, de ampla divulgação, bem compreendidos e que
são ainda assim evitados por grande parte do mercado, levando os preços
do equilíbrio 1 ao equilíbrio 2 , como explicado no grá�co 10. Caso os
riscos não tenham contrapartida na economia real poderiam ser arbitra-
dos pelos agentes e desapareceriam. Neste caso, o modelo de apreça-
mento só pode ser considerado explicado racionalmente se puder ser
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ligado diretamente a economia real, com o consumo de bens pela popu-
lação.

Os choques econômicos observados e associados ao aumento de prêmio
de risco estimado, não importando se de natureza doméstica ou se "im-
portado", devem ter contrapartida em uma redução generalizada do con-
sumo na economia real doméstica.

De�nimos, a partir das implicações teóricas de p = E(mx), aonde

mt = �
u0(Ct+1)
u0(Ct)

, a identidade :

��t , ��t�Ct (63)

Aonde ��t é a variação do prêmio de risco estimado, por exemplo,
para um portfolio Beta um, e �Ct é a variação do consumo agregado
da economia, e � é uma constante de proporcionalidade estritamente
positiva. Na prática, t deve corresponder usualmente a um ciclo de
negócios ou a um período de crise.

Esta é uma análise aproximada, porque de �t = �E(f 0f)bt estamos

assumindo que o vetor bt de um portfolio é positivo durante todo o
período observado o que nem sempre é verdade, pois bt depende das
realizações das variáveis de estado. Ou seja, estamos assumindo que na
média, os efeitos combinados das variáveis de estado se transmitem com o
mesmo sinal para o fator estocástico de desconto. Assim, cov(m,�Zt�1) >
0:

Proposição: Caso os mercados estejam aproximadamente "corretos"
em suas probabilidades neutras ao risco atribuídas no operador E(.) ,
os aumentos muito grandes no prêmio de risco (choques) devem ser,
pela validade das expectativas racionais, em sua maioria justi�cados
por uma redução do consumo agregado observado. Ou seja, devemos
observar na economia real períodos de redução de consumo simultâneos
a ou antecedidos de períodos de aumento de prêmio de risco.

Utilizando o método lógico de Popper (1959), toda proposição cien-
tí�ca deve ser testável e se submeter a possibilidade de ser falsi�cada.
Assim, não se pode comprovar a validade de�nitiva de nenhuma teoria ou
modelo a partir de uma dedução ou indução, apenas pode-se comprovar
que a teoria está errada. Caso seja possível falsi�car a proposição acima
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nos dados observados, aumenta a probabilidade de aceitarmos uma das
seguintes hipóteses : (i) o modelo de asset pricing condicional está certo
e os mercados foram "irracionais" no sentido de que as probabilidades
objetivas de E(.) diferiram muito das probabilidades neutras ao risco
que formaram o prêmio de risco estimado. A implicação direta é de que
o fator estocástico de desconto está descorrelacionado da economia real.
Assim, os fenômenos comportamentais estariam dominando a formação
de E(.) ou (ii) O modelo de Asset Pricing Condicional está errado e
nenhuma conclusão adicional se pode fazer sobre este modelo.

Mesmo que a proposição não possa ser falsi�cada, existe uma possi-
bilidade em que pode haver uma contradição lógica, decorrente da ex-
istência de mecanismos de transmissão de choques do setor �nanceiro
(câmbio, juros) para o setor real, como discutido na seção sobre o VAR.
Este mecanismo é tão mais e�ciente quanto maiores forem a fragilidade
dos fundamentos econômicos e institucionais vigentes no momento do
choque. O efeito deste mecanismo é fazer com que choques observados,
mesmo tendo sido formados "irracionalmente", possam ser justi�cados
a posteriori pela realidade subjacente, e desta forma se tornar a priori
racionais, o que é um paradoxo. O fenômeno dos contágios são um ex-

emplo desta situação. Os governantes da economia podem minimizar
este problema com sólidos fundamentos econômicos. Outros players tem
papel importante nesta dinâmica ao in�uenciar a formação de E(.), como
o Banco Central.

Uma forma bastante simples de se veri�car a identidade em (63) é
analisando uma proxy para o consumo doméstico da economia brasileira.
Utilizamos um índice de vendas reais da indústria dessazonalizado, pub-
licado pelo CNI. A partir de uma tendência para este índice, computa-
mos os hiatos, que representam um "consumo" real abaixo ou acima do
"potencial" , caracterizando a grosso modo, um estado "recessivo" ou
"expansionista" para a economia.

O grá�co 19 mostra a análise anterior do portfolio beta um e índice
ibovespa, comparada ao mesmo prêmio de risco do portfolio beta um
(linha vermelha) contra o hiato das vendas reais da indústria (linha
verde). Logo abaixo deste grá�co, está a série de tendência e a série
real. Em períodos como a crise do méxico, e a crise de 2002, o hiato
de vendas e prêmio de risco do portfolio beta um variam no tempo em
direções contrárias. A exceção é o período que compreende as crises
asiática e russa.
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O grá�co 20 faz a mesma análise, desagregando o risco do portfolio
beta um nos prêmios de risco de Y (linha azul) e Câmbio (câmbio em
linha pontilhada), e a aparente ausência de correlação negativa entre o
prêmio de risco e o a proxy para o "consumo" no período das crises
asiática e russa desaparece se olharmos para o aumento do prêmio de
risco cambial. Neste período, o risco associado ao câmbio era bastante
alto, e o risco associado a Y era negativo (hedge).

Com base nestas análises simples podemos concluir que existem ev-
idências de que alguns choques nos prêmios de risco estimados para o
mercado de ativos tenham contrapartida de estados macroeconômicos
recessivos na economia real, observados através da proxy do hiato de um
índice de vendas reais da indústria. Se esta observação implica em uma
relação direta, e qual a sua causalidade, bem como se é uma evidên-
cia concreta da racionalidade dos preços dos ativos no período, é uma
pergunta cuja resposta de�nitiva não pode ser por este trabalho.
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4.1.7 O Cross - Section dos Retornos

Uma boa forma de se avaliar a aderência empírica ou a "validade" do
modelo é comparando os retornos em excesso previstos teóricamente
com os retornos realizados. No primeiro grá�co abaixo, no eixo hor-
izontal estão a média geométrica dos retornos previstos pelo modelo
Et(R

ei) = �
0

i�t + �
0

i[fkt � E(fkt)] , para cada um dos 15 portfolios,

durante todo o período da amostra. No eixo vertical estão a média ge-
ométrica dos retornos reais observados. Se o modelo for su�cientemente
bom, os dados devem estar distribuídos próximos a uma linha de 45�:A
distância vertical entre o ponto e a linha de 45� é o erro de apreçamento.
.
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O grá�co mostra que o modelo de apreçamento foi excelente na pre-
visão de retornos de longo-prazo, com o coe�ciente de determinação R2

de 0,78 signi�cativo a 1%.
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4.1.8 Betas, Prêmios de Risco e Fundamentos de Empresas

Os betas são estimadores da quantidade de risco presente nos ativos,
relativa a cada fator de risco. Se j�j > 1 o ativo é mais sensível a

inovações do fator de risco do que a média. Se � = 0 o ativo é insensível

ao aspecto da realidade econômica capturado pelo fator de risco. Em
essência, o beta quanti�ca o quanto determinada indústria ou setor está
exposta ao risco sistêmico. Dada a diversidade dos setores em uma
economia, espera-se que esta quantidade de risco varie no cross-section
dos setores.

A seguir estão histogramas que mostram a dispersão dos betas es-
timados para cada fator de risco. Podemos interpretar e questionar a

validade das estimativas de betas encontradas neste trabalho, levando
em consideração a estrutura industrial do país e as características fun-
damentais de cada setor.
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Histograma   Beta Y

Todos os portfolios tem beta estimado positivo para o fator de risco
Y. É um indicativo de que em maior ou menor grau, todas as empresas
do país são sensíveis a um recessão doméstica. Os setores com maior
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beta foram o de bens Duráveis (1,55) e o setor têxtil (1,73) e os com
menor beta foram bancos (0,31) e mineração (0,33). Estes resultados
estão de acordo com a hipótese de alta elasticidade-renda dos setores de
duráveis e têxtil, e com o forte poder de diversi�cação de setores como
o de bancos ( por exemplo, bene�ciando-se de altas taxas de juros em
momentos de recessão) e o setor de mineração, com receita mais ligada
ao setor externo.
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Este fator de risco tem distribuição com assimetria negativa : 9 se-
tores tem carga negativa e seis tem carga positiva. Como o prêmio de
risco deste fator também tem assimetria negativa, os setores com be-
tas negativos (e que portanto se bene�ciam de inovações negativas da
in�ação), tem maior probabilidade de demandar um prêmio de risco
(� � �) positivo , enquanto setores com betas positivos (por exemplo, o
setor Eletrico, que tem repasse contratual da in�ação, tem o maior beta
neste fator : 3,24) demandam prêmio negativo, sendo assim, percebidos
como hedge contra in�ação.
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Este fator tem apenas dois setores com betas estimados positivos, no-
tadamente dois setores exportadores de commodities, o setor de celulose
(beta de 0,2) e o setor de mineração (0,43).
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Apenas um portfolio tem beta negativo no fator R, o portfolio do
setor de bancos. Em condições normais (prêmio do fator positivo), o
setor bancário tem portanto, um retorno esperado negativo neste fator,
sendo percebido como hedge.

4.1.9 Ajuste de Portfolios Individuais ao Modelo de Apreça-
mento

Chamamos de ajuste simplesmente o teste direto da validade empírica
do modelo em cada portfolio, na dinâmica de curto-prazo. A alterna-
tiva, é testar o ajuste otimizado do modelo, construindo um portfolio
otimizado para o per�l de risco de portfolio desejado e testando seu
ajuste no curto-prazo. A otimização do portfolio pode produzir difer-
enças na capacidade preditiva do modelo, em função da possibilidade
dos erros de apreçamento se anularem mutuamente.

Analisamos o ajuste passivo no grá�co dos retornos reais versus teóri-
cos abaixo, aonde alguns dos 15 portfolios mostram uma excelente ca-
pacidade preditiva do modelo de apreçamento, enquanto em outros esta
capacidade é mais modesta. Deve ser considerado na avaliação deste
grá�co, que muitas das 68 ações distribuídas em cada um dos 15 port-
folio possuem baixa liquidez, o que , considerando-se pesos iguais na
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construção do portfolio, gera para o portfolio retornos "outliers" idioss-
incráticos que não são explicados pelo modelo.

Outras possibilidades para retornos extremos não explicados são a
plenitude dos fenômenos comportamentais como "overreaction", "heard-
ing", "anchoring", "contágio", "framing", " self attribution bias", "cog-
nitive dissonance" dentre outros. Se esta hipótese valer, existe possibili-
dade de lucros ao explorá-las, ou seja, os retornos anormais sem uma jus-
ti�cativa racional (neste caso, o modelo justi�caria racionalmente quais
seriam os retornos "corretos") tenderiam a se reverter em seguida. Dis-
cutiremos um pouco mais sobre as outras possibilidades para os erros de
apreçamento na próxima seção.

Abaixo estão reportados os p-values e o R2 do ajuste para cada
portfolio. Em negrito estão os valores signi�cativos a 5% e cujo R2

superou 10%.

Ao todo 8 portfolios tiveram R2 superior a 10% (53% do total) e 12
portfolios foram signi�cativos a 5% (80% do total). O R2 médio foi de
8,7%.

Portfolios p-value R2

Alimentos 0,064 0,043 1
Bancos 0,039 0,026 2
Celulose 0,098 0,018 3
Consumo 0,114 0,031 4
Duráveis 0,000 0,109 5
Elétricos 0,011 0,074 6
Fertilizantes 0,000 0,122 7
Máquinas 0,000 0,112 8
Mineração 0,019 0,029 9
Petróleo 0,001 0,104 10
Químicas 0,002 0,131 11
Siderurgia 0,000 0,124 12
Telecom 0,041 0,081 13
Textil 0,000 0,156 14
Transportes 0,000 0,145 15
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4.1.10 A Origem dos Erros de Apreçamento

Observamos que os prêmios de risco variantes no tempo tem explicações
econômicas consistentes e não se pode desprezar suas conexões com a
economia real durante o plano real. De onde viriam então, os erros
de apreçamento deste trabalho? Se abstrairmos dos motivos comporta-
mentais citados na seção anterior (que são reais e tem relevãncia nos re-
tornos), três fontes são possíveis. A primeira está relacionada ao modelo
VAR que projeta racionalmente as variáveis de estado macroeconômicas.
Como se sabe, é uma forma imperfeita de se caracterizar as expectativas
dos agentes econômicos, e toda a problemática das variáveis omitidas
e regimes monetários já foi discutida em seção anterior. De particular
relevância nesta fonte dos erros está a não-observação das variáveis de
estado internacionais que condicionam os movimentos dos macro �uxos
de capitais entre os mercados, embora como vimos anteriormente, as
variáveis de estado domésticas também façam parte do conjunto de in-
formações de um investidor internacional interessado em mercados emer-
gentes. A inclusão de tais variáveis demandaria a integração a um outro
modelo para o mercado internacional, em particular o americano.

Uma segunda fonte de erros de apreçamento, como discutido anteri-
ormente, é a baixa liquidez de determinados ativos negociados em bolsa
no brasil. Ativos com baixa liquidez podem exigir racionalmente um
prêmio de retorno. Pedersen e Acharya (2004) constroem para o mer-
cado americano um modelo de asset pricing incluindo um prêmio para o
risco de liquidez, ou seja, mudanças imprevisiveis na liquidez dos ativos
intertemporalmente. Neste modelo, o retorno esperado do ativo é (pos-
itivamente) dependente da illiquidez esperada e das covariâncias entre
seu próprio retorno e liquidez e o retorno e liquidez do mercado. Desta
forma, o risco de liquidez pode ser decomposto em (1) liquidez comum
do ativo e do mercado, (2) sensibilidade do retorno do ativo à liquidez do
mercado e (3) sensibilidade da liquidez do ativo aos retornos do mercado.

Como a liquidez é uma variável não observada, estes autores uti-
lizaram a proxy proposta por Amihud (2002)

ILIQit =
1

Diasit

PDias
d=1

jRttdj
V ttd

aonde R, V e td são respectivamente o retorno e o volume em dólares
no dia d e mês t, e Diasit é o número de observações de dias negociados
do ativo i no mês t. Esta fórmula captura a intuição de que a iliquidez
ocorre se o preço do ativo varia muito, relativamente ao baixo volume.
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Das fontes de risco liquidez enumeradas acima, a estimação empírica
revelou que o prêmio de (1) é relativamente baixo, 0,08% ao ano, o
prêmio de (2) é de 0,16% e sugere a preferência de investidores por
ativos de alto retorno quando o mercado é ilíquido, e o prêmio de (3) ,
0,82% sugere que os investidores estão disposto a pagar um prêmio por
liquidez quando os retornos do mercado são baixos.

Bekaert, Harvey, and Lundblad (2005) analisaram os efeitos da liq-
uidez nos apreçamento de ativos em 18 mercados emergentes incluindo
o Brasil.Estes autores encontraram que o fator de risco de liquidez é
apreçado e é um previsor de retornos. Eles utilizaram uma medida de
liquidez calculada com base na incidência de "retornos zero" observados
diariamente em relação ao total de retornos observados, e calcularam
uma média mensal desta proporção.Construiram também um indicador
de impacto potencial (PI) nos retornos em função da iliquidez dos ativos.
Mesmo considerando todos os problemas relativos aos dados, este es-
tudo revela que o Brasil é um dos mercados emergentes menos líquidos
do mundo. O índice de retornos zero diários para o Brasil é de 0,69,
42% acima do índice médio dos mercados emergentes, e o segundo mais
ilíquido em valor absoluto. No índice de impacto potencial (PI) da iliq-
uidez, o Brasil é o primeiro colocado com média de 0,83 ante uma média
de 0,57 dos países emergentes. A leitura deste índice é que a iliquidez
do mercado brasileiro representa o maior impacto potencial nos preços
dos ativos, em relação a todos os outros emergentes do mundo.

Embora o modelo de apreçamento condicional que construimos neste
trabalho tenha obedecido a um critério mínimo de liquidez na formação
dos portfolios, a baixa liquidez de alguns ativos associada a composição
dos portfolios com pesos iguais implicou em variações enormes de preço
de alguns papéis, como pode ser visualizado pelos outliers do grá�co
de boxes. Este prêmio de iliquidez, por não ter sido considerado ex-
plicitamente na equação de apreçamento, é visualizado no termo de erro
observado.

A terceira fonte de erros são os riscos especí�cos ou alfas. Surpresas
positivas ou negativas no �uxo de caixa esperado em função de fatores
empresariais (vendas, custos, tecnologia dentre outros) podem gerar re-
tornos idiossincráticos que não recebem preço ex-ante, e portanto apare-
cem via "erro de apreçamento". Embora estas surpresas especí�cas ocor-
ram com alguma frequência, elas explicam no agregado (especialmente
na existência de boa liquidez), apenas uma pequena parte dos retornos
observados, pois são diversi�cáveis. Toda uma gama de estratégias de
gestão de ativos se especializou em criar portfolios com alfas positivos,
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ao supor que podem prever os �uxos de caixa de forma superior aos de-
mais agentes. Um exemplo so�sticado desta estratégia, utilizando DCF
reverso, está em Rappaport (2001). Em geral estas estratégias puras não
se preocupam com os riscos sistêmicos no sentido explicado neste tra-
balho (com exceção dos chamados hedge-funds), e não obtem retornos
superiores uma vez ajustado os retornos ao risco que incorreram.

A interpretação e utilização de modelos de apreçamento racionais
condicionais não pode deixar de tentar compreender e de levar em conta
todas as fontes de erro possíveis. Quais destas fontes de erro con-
tribuiram mais para os erros observados no ajuste do modelo é uma
questão sem resposta imediata, porém a compreensão da lógica econômica
implícita nos erros é importante para se entender as limitações do apreça-
mento racional de ativos em um mercado emergente como o brasileiro.
Uma possibilidade �nal para os erros está obviamente, em que os mod-
elos do mundo real são necessariamente metáforas quantitativas, sendo
impossível descrevermos e especi�carmos todas as possíveis in�uências
econômicas e estatísticas presentes nos erros. Por mais realistas que
sejam as hipóteses, as estimativas não nos levam a verdade absoluta.
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4.1.11 Previsibilidade Condicional e Market Timing no mer-
cado brasileiro :

Um Teste Empírico do Modelo de Asset Pricing Condicional

Cochrane (1999) coloca uma série de questões a respeito das impli-
cações práticas no mercado americano da previsibilidade condicional dos
retornos de ações, modi�cando uma alocação ótima em função de efeitos
de horizonte de investimentos, market timing e desejo por hedge (para
evitar a variação dos retornos no tempo) . Campbell (1999) analisou
para investidores de longo-prazo, implicações de market-timing e hedge
na composição de portfolios.

Vamos analisar, no contexto dos mercados emergentes, e em especial,
o mercado brasileiro, as implicações de maket timing levantadas pelos
retornos condicionais.

As condições para a existência de market-timing são:

Condição 1 : Os retornos são em parte previsíveis por variáveis de
estado macroeconômicas

Esta condição contradiz o paradigma do random-walk e retornos iid
prevalecente antes do trabalho de Fama e French, e é aceita atualmente
como sendo a hipótese mais provável e o novo paradigma.

Condição 2 : O Investidor típico deve possuir o índice de mercado

Esta é uma condição fundamental para a existência de market-timing.
Se o market-timing for possível, para cada investidor que tirar proveito
desta estratégia deve existir outro que abra mão de retorno esperado
para se proteger do risco. Esta é a situação ilustrada no grá�co 10. É
impossivel todos comprarem por preços baixos e venderem por preços
altos. Assim, o market timing só é possível porque existem investidores
que atuam como "seguradores" vendendo hedge em troca de um prêmio
de retorno, e porque existe o investidor típico, com um grau de aversão
ao risco maior que o faz seguir a estratégia contrária, racionalmente
pagando um prêmio em troca de hedge. Em essência, o vendedor de
hedge deve comprar ações quando ninguém quer e vendê-las quando
todos as querem.
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Existe no mercado (especialmente no mercado americano) toda uma
miríade de estratégias e possibilidades de market-timing utilizadas por
investidores, com todos os tipos de indicadores possíveis, incluindo com-
binações extremamente so�sticadas com técnicas de stock-picking baseada
em critérios fundamentalistas e utilização de diferentes tipos de deriv-
ativos para hedge e alavancagem. Damodaran (2003 - cap.12) resume
algumas destas estratégias e diversas pesquisas com análises dos resul-
tados destas estratégias no mercado americano.

Vamos descrever em seguida um modelo simples de market-timing
utilizando os resultados do modelo de apreçamento condicional desen-
volvido neste trabalho. Embora não seja o objetivo especí�co deste
trabalho construir e testar modelos econômicos e estatísticos de gestão
�nanceira no mercado brasileiro, nosso teste veri�ca se a combinação de
um modelo VAR e um modelo de equilíbrio multi-fatorial poderia obter
resultados superiores ao mercado tanto em retorno absoluto quanto em
retorno ajustado ao risco (índice de sharpe), e é mais um parâmetro para
se avaliar a aderência do modelo à realidade.

Nossa idéia parte inicialmente das características dos mercados emer-
gentes propicias ao market-timing, que são a fragilidade institucional e
política, sucetibilidade a diversos tipos de choques, retornos (positivos ou
negativos) potencializados por investidores estrangeiros de curto-prazo.

Não assumimos nenhum conhecimento a priori sobre os eventos econômi-
cos (por exemplo : avaliando se o modelo teria retornos superiores se con-
struído de forma otimizada zerando o fator de risco cambial na véspera
da maxi-desvalorização), o que ajuda a proteger a avaliação do teste de
um possível viés comportamental de "hindsight bias" - a tendência de
observar um resultado ex-post e acreditar que este resultado poderia ter
sido previsto ex-ante.

Nosso modelo bastante simples terá apenas três regras :

1 - Isolar os dois fatores de risco que produzem o maior impacto
marginal (em termos absolutos) no prêmio de risco de um portfolio com
beta igual a um em todos os fatores de risco. Para cada fator de risco
selecionado, isolar a variável de estado que produz o maior impacto
marginal na variação positiva do prêmio de risco do respectivo fator.

2 - Investir 100% do portfolio no índice ibovespa após um choque
não-previsto superior a dois desvios-padrão em qualquer uma destas duas
variáveis de estado, equivalente portanto, ao prêmio de risco do portfolio
beta um sofrer um choque positivo.
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3 - Desinvestir 100% após um choque contrário (positivo), não-previsto,
superior a dois desvios-padrão, em qualquer uma das duas variáveis de
estado.

Esta estratégia especí�ca não visa otimizar o per�l de riscos nem
maximizar o retorno esperado condicionado a realização de um deter-
minado cenário (o que seria equivalente a construção de um portfolio
visando uma aposta macroeconomica). O objetivo desta estratégia é
apenas vender "seguros de catástrofe", ou hedge contra crises esperadas.
Realizações pouco prováveis de choques em variáveis de estado signi�ca-
tivas, são sinais de crises, cuja dinâmica dos preços de ativos, risco e
retorno esperado já foi descrita em seções anteriores deste trabalho.

Resultados
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Período : Fevereiro de 1995 a Novembro de 2004
Número de Negócios realizados : 5
Tempo total investido (meses) : 53 (45 % do total)
Número mínimo de meses investido por negócio : 3
Número máximo de meses investido por negócio : 22
Número médio de meses investido por negócio : 10,8

Retorno médio mensal (média geométrica) durante o investimento no
Índice (53 meses) : 2,45%
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Retorno médio mensal (média geométrica) do investimento na taxa
Selic (65 meses) : 1,54%

Retorno médio total da estratégia : 4,00 % / mês
Volatilidade no período (desvio-padrão) : 6,20%

Taxa Selic Média no período : 1,86% ao mês ou

Índice retorno-risco : 0,34

Retorno médio (média geométrica) da estratégia buy-and-hold em
todo o período : 1,59 % mês
Volatilidade (desvio-padrão) : 10,54%
Taxa Selic Média no período : 1,86% ao mês

Índice retorno-risco : -0,02

Uma estratégia extremamente simples e mecânica de market-timing
vendendo seguros de catástrofe, baseada exclusivamente em sinalizações
estatísticas de crises econômicas, superou o índice ibovespa tanto em
retorno absoluto quanto em índice que mede a relação retorno-risco. Este
teste é uma evidência empírica a favor da previsibilidade condicional de
retornos de ativos no mercado brasileiro, no período.

4.2 Modelo com Prêmio de Risco Constante e Betas vari-
antes

Para avaliar a signi�cância estatística de nossa segunda especi�cação,
corrigimos a estatística t conforme a sugestão de correção dos desvios-
padrão de Fama e McBeth,

��K =
q

1
T 2
( 1
T
�Tt=1(�t � �)2)

prêmio Y INF Cambio R

M�edia �0:001 �0:004 �0:003 �0:016

P � value 0; 37 0; 85 0; 19 0; 72

Todos os fatores de risco não são signi�cativamente diferentes de zero.
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A seguir o grá�co mostra como evoluem os betas médios (com pesos
iguais) estimados para cada fator de risco, a partir de abril de 1999.

A sensibilidade média dos ativos ao fator de risco Y e CAMB evoluiram
em direções opostas e signi�cativamente. Os betas para os fatores R e
INF permaneceram aproximadamente constantes. Como os prêmios de
risco não foram signi�cativos e não são dinâmicos, não podemos fazer
inferências sobre eles.

A limitação de nossa segunda especi�cação, é evidente. A lógica
do apreçamento de ativos implica em que os prêmios de risco devam
variar no tempo para explicar os retornos. Em uma economia emer-
gente, é muito mais factível que esta mudança intertemporal decorra de
mudanças nos "preços" do risco, em função de choques e modi�cações
conjunturais macroeconômicas, do que de mudanças signi�cativas nos
ativos que impliquem em mudanças nos betas.

O risco de um ativo, medido pelo seu beta, decorre de :
(1) Risco Setorial, intrínseco ao negócio.
(2) Risco da Alavancagem Operacional
(3) Risco da Alavancagem Financeira
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Mudanças nos betas em função de (1) são possíveis em mudanças
estruturais da economia. A mudança do regime de metas de cambiais
para o regime de metas de in�ação foi uma mudança estrutural. Com
a mudança no câmbio real, indústrias exportadoras, por exemplo, pud-
eram ganhar mercado e diversi�car sua receita, reduzindo seu risco e
marginalmente seu beta.

Mudanças em (2) e (3) são menos prováveis e mais discricionárias.
Todo um setor modi�car sua estrutura de custos �xos ou sua relação
dívida/patrimônio líquido é pouco provável na ausência de algum choque.
Mesmo durante a desvalorização cambial, o efeito sobre o endividamento
cambial das empresas foi assimétrico, em função da existência de hedge.
Para uma análise dos efeitos da desvalorização cambial na dívida de em-
presas brasileiras ver (Bonomo, Martins e Pinto, 2003). Desta forma, na
ausência de um choque signi�cativo, amplo e persistente, como uma rev-
olução tecnológica que impacte na tecnologia de produção, introdução
de um produto substituto inédito ou a descoberta alguma patente, é
pouco provável que os betas setoriais mudem dinâmicamente de forma
signi�cativa.

5 Conclusão

Construímos umametodologia nova e so�sticada para estimarmos prêmios
de risco macroeconômicos na economia brasileira recente, desde o início
do Plano Real, em função de variáveis que se propõe a capturar dinâmi-
camente o estado do ciclo macroeconômico e as expectativas racionais
dos agentes.

Nossa análise testa o paradigma central da teoria de �nanças mod-
erna, em que um modelo de apreçamento racional deve estar conectado
à macroeconomia, e re�etir apenas os riscos comuns a todo o sistema.
Este paradigma é ainda mais relevante em economias emergentes, nas
quais prevalece grande volatilidade econômica, baixa credibilidade insti-
tucional e política, e grande vulnerabilidade a choques vindos do sistema
internacional.

As expectativas para as variáveis de estado macroeconômicas foram
construídas em função de ummodelo VAR condicional que admite racional-
idade dos agentes econômicos, no sentido de não cometerem erros sis-
temáticos de previsão. Foram discutidos os possíveis impactos nas esti-
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mativas de parâmetros do VAR, advindos de mudanças de regime mon-
etário e de variáveis importantes omitidas do modelo para se preservar
a parcimônia.

Os aspectos dos prêmios de risco estimados são explicados em função
das caracteristicas do mercado brasileiro, das crises e choques ao sistema
ocorridos no período, do papel dos �uxos de capitais internacionais, de
expectativas racionais e "irracionais" conectadas a realidade econômica
de mercado, do cross-section de retornos observados, e �nalmente em
função das fontes de erros de apreçamento.

Testamos também uma especi�cação alternativa de modelo condi-
cional, utilizando múltiplos betas variantes no tempo, e prêmios de risco
constantes, estimados no contexto proposto por Fama e McBeth. Esta
especi�cação não gerou estimativas de prêmios de risco signi�cativa-
mente diferentes de zero. Este resultado con�rma a intuição de que,
especialmente em economias voláteis, são os prêmios de risco e não os
betas as fontes de previsibilidade dos retornos.

Duas conclusões principais podem ser extraídas a partir do trabalho.
Em primeiro lugar, em economias emergentes, a aplicação de mode-
los de apreçamento racionais são um desa�o muito maior do que em
mercados estáveis e líquidos. Na economia brasileira, os retornos de
ativos são menos in�uenciados pelos fundamentos que determinam os
�uxos de caixa do que pelas variáveis condicionantes do risco no sis-
tema econômico, o que já justi�caria a tentativa de compreensão desta
dinâmica por parte dos agentes. A segunda conclusão do modelo é a de
que não se pode rejeitar a hipótese de que existe previsibilidade de re-
tornos em algum grau, provocada por mudanças dinâmicas nos prêmios
de risco. Esta previsibilidade é compatível com o paradigma de racional-
idade, e é maior em prazos mais longos do que em prazos curtos, embora
a previsibilidade em prazos mais curto-prazo não possa ser considerada
de todo desprezível. Sob outro aspecto, a compreensão e estimação dos
efeitos da transmissão de inovações nos fatores de risco para os retornos
de ativos através dos betas permite simultâneamente a análise de risco e a
construção de portfolios consistentes com desempenho macroeconômico
esperado.

A �exibilidade do modelo VAR possibilita diversos tipos de con-
struções econômicas, podendo ser interpretado em conjunto com o mod-
elo multifatorial condicional, e também sob a ótica do fator estocástico de
desconto - caso se queira assumir a hipótese adicional de que os prêmios
de risco são racionais se obedecem a lógica econômica determinada pelo
crescimento da utilidade marginal do consumo.
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7 Apêndice

Código de MATLAB para implementar a MLE dos Prêmios de
Risco Condicionais

A partir das estimativas iniciais dos parâmetros, pode-se implemen-
tar o algorítimo para estimar a máxima verossimilhança. A orientação
geral para implementar o algorítimo está descrita a seguir

Variáveis :

Price - excesso de retornos realizados

Shock - choques não previstos nas variáveis macroeconômicas
lambda - vetor de estimativas para o prêmio de risco do fator
D - matriz com a realização dos fatores de risco

No passo 1 após inicializar o algorítimo, calcula-se os betas. O código
utilizado está exempli�cado para o caso de um beta. qualquer.

%jj = controle dos rounds
for jj = 1:2500
if jj <=2500;

%STEP 1
%Calculo dos Betas
%Beta 1 - Y
for i = 1:15
for q = 1:¤
ss_beta1(q,i) = (price(q,i)*(shock(q,1)+ lambda1(q))�);
ss_factor(q,1) = (shock(q,1)+ lambda1(q))*(shock(q,1)+ lambda1(q))�;
end;end
beta1 = (sum(ss_beta1)*inv(sum(ss_factor)))�;

No passo dois obtem-se uma estimativa da matriz de variância-covariância

% STEP 2
% Matriz sigma
if jj <= 3000;
for q = 1:¤
for i = 1:15
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residuos(q,i) = (price(q,i) - (beta1(i,1).*(shock(q,1)+lambda1(q))) -
(beta2(i,1).*(shock(q,2)+lambda2(q)))- (beta3(i,1).*(shock(q,3)+lambda3(q)))
- (beta4(i,1).*(shock(q,4)+lambda4(q))));
end;end

for q = 1:15
for j = 1:15
sigma2(q,j) = residuos(:,q)�*residuos(:,j);
end; end

sigma3 = sigma2/¤;
I = eye(¤);
sigma = inv(kron(sigma3,I));
end;

Finalmente no passo 3 estima-se os vetores BZt�1 que serão utilizados
pelo algorítimo na estimativa dos prêmios de risco.

% STEP 3
% Premio de Risco
% Vetor de (B*Zt-1)= Fator 1

n = 1;
m = ¤;

for t = 1:15
bz5(n:m,1) = (beta1(t)*D(:,1))�;
bz5(n:m,2) = (beta1(t)*D(:,2))�;
bz5(n:m,3) = (beta1(t)*D(:,3))�;
bz5(n:m,4) = (beta1(t)*D(:,4))�;
bz5(n:m,5) = (beta1(t)*ones(¤,1))�;
bz5(n:m,6) = ones(¤,1);

n = n+¤;
m = m+¤;

end

A partir destas estimativas, calcula-se a estimativa cc do vetor C,
utiliza-se esta estimativa para recalcular os prêmios lambda e assim su-
cessivamente até a convergência.

risk(:,1:6)=bz5(:,1:6);risk(:,7:11)=bz6(:,1:5);risk(:,12:16)=bz7(:,1:5);risk(:,17:21)=bz8(:,1:5);
cc = inv(risk�*sigma*risk)*(risk�*sigma*pricee);
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