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O investimento baseado em 
fatores em renda fixa: um 
estudo de caso do mercado de 
obrigações corporativas com 
grau de investimento dos EUA 
O investimento baseado em fatores é um conceito bem estabelecido no 

mundo da renda variável, devido a mais de quatro décadas de pesquisa, 

testes e documentação. No entanto, a implementação desta estratégia no 

investimento em renda fixa continua em seus estágios iniciais. Estudos 

recentes mostram que a maior parte do risco dos gestores ativos de renda 

fixa pode ser explicada a partir de fatores de risco sistemático. Nossa 

análise conclui que as estratégias de renda fixa baseadas em fatores, 

implementadas em um índice transparente e com regras, podem constituir 

uma ferramenta alternativa para as carteiras de renda fixa. A S&P DJI 

examinou um exemplo teórico “estilizado” de uma carteira que considera 

múltiplos fatores. O objetivo desta carteira era refletir os fatores de valor e 

baixa volatilidade existentes no universo de títulos de dívida corporativa 

com grau de investimento dos EUA. 

RESUMO 

 Visto que um número crescente de investidores está implementando a 

alocação de ativos baseada em fatores, é possível que o interesse nas 

estratégias smart beta de renda fixa continue aumentando. 

 É provável que a importância dos fatores seja ainda maior na renda 

fixa, já que o risco sistemático constitui uma parte significativa do risco 

total dos títulos de dívida. 

 A exposição a fatores é utilizada há muito tempo pelos gestores de 

renda fixa para atingir características desejadas de risco/retorno. A 

maior parte do risco dos gestores de renda fixa pode ser explicado 

pela exposição a fatores. 

 Os fatores podem ser representados de forma sistemática com base 

em um método transparente e fundamentado em regras. O nosso 

objetivo é identificar os fatores de valor e de baixa volatilidade no 

mercado de títulos de dívida corporativa com grau de investimento dos 

EUA. 
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 Uma maior exposição ao fator de valor pode ser usada para procurar 

melhores rendimentos, enquanto uma menor exposição ao fator de 

baixa volatilidade pode ser usada para reduzir o risco. 

 Os resultados obtidos a partir de back-testing mostram que um índice 

que considera fatores múltiplos poderia manter um perfil de risco-alvo 

(classificações e duração) de acordo com o benchmark, ao mesmo 

tempo que poderia proporcionar maior retorno ajustado pelo risco. 

 A rotatividade elevada da carteira continua sendo um potencial desafio 

de implementação. 

Quadro 1: O modelo de dois fatores produz melhores resultados 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados obtidos a partir de back-testing de julho de 2006 até agosto 
de 2015.  Rendimentos no passado não garantem resultados futuros. Este quadro é fornecido para 
efeitos ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgação de 
desempenhos” do presente documento para mais informações com respeito às limitações inerentes 
associadas com os resultados obtidos a partir de back-testing. 

INTRODUÇÃO 

No início da crise financeira global de 2008, duas tendências na indústria 

do investimento criaram as bases para o surgimento das estratégias 

baseadas em fatores em todas as classes de ativos: 

1) Os investidores começaram a avaliar e implementar a diversificação 

das carteiras em termos de fatores de risco sistemático subjacentes 

(isto é, fatores que impulsionam a rentabilidade das classes de ativos), 

em face da incapacidade da gestão ativa para fornecer proteção 

adequada contra a crise. 

2) Os investidores têm procurado instrumentos de investimento 

alternativos de baixo custo que possam capturar a maioria ou parte do 

excesso de retorno dos gestores ativos. 
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O investimento 
baseado em 
fatores é uma 
estratégia 
consolidada em 
renda variável, 
que começou a 
ser reconhecida 
depois da crise 
financeira de 
2008. 
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Embora o investimento baseado em fatores tenha obtido amplo 

reconhecimento a partir de 2008, é uma estratégia que existe há várias 

décadas. Trata-se de uma abordagem bem estabelecida na renda variável, 

em que os fatores de risco comuns, como o valor, a volatilidade, o 

momentum, a qualidade e o tamanho são usados para explicar as 

diferenças nos retornos das ações. Além disso, existem muitas evidências 

que mostram o potencial destes fatores para acrescentar maiores retornos 

ajustados pelo risco do que o mercado geral durante um horizonte de 

investimento de longo prazo (Kang 2012). 

Consequentemente, os fatores de risco têm sido utilizados como base de 

quadros estratégicos e táticos de alocação de ativos no processo de 

investimento. Durante décadas, os fatores foram incorporados como parte 

dos processos de seleção de ações e construção de carteiras por parte 

dos gestores ativos. Nos últimos anos, houve um aumento nos 

lançamentos de fundos de gestão passiva que buscam capturar os 

mesmos prêmios de risco com base em um método sistemático, 

transparente e fundamentado em regras. 

Interesse no investimento baseado em fatores em renda fixa 

Devido à maior presença das estratégias de investimento baseado em 

fatores e diversificação de fatores de risco na renda variável após a crise 

financeira, o interesse tem se estendido também para os prêmios de risco 

nos mercados de renda fixa. Embora a crise financeira tenha servido como 

um catalisador geral, o interesse no investimento baseado em fatores na 

renda fixa também foi impulsionado pela realidade estrutural das taxas de 

juro baixas e o desafio que significa para as carteiras de obrigações atingir 

resultados superiores ao mercado em um ambiente de taxas em alta. 

O risco idiossincrático e a importância dos fatores de desempenho 

Levando em conta a diferença fundamental em perfis de risco/retorno entre 

os mercados de renda fixa e renda variável, alguns participantes do 

mercado poderiam questionar se o investimento baseado em fatores é 

igualmente relevante nos mercados de renda fixa. Ao considerar esta 

questão, notamos que os investidores muitas vezes procuram se beneficiar 

do potencial de crescimento dos fluxos de caixa futuros de uma 

determinada empresa, enquanto é possível que os investidores de renda 

fixa estejam simplesmente procurando o pagamento oportuno do capital e 

dos juros. Esta discrepância fundamental entre os investimentos em renda 

variável e em renda fixa salienta a diferença decisiva quanto ao papel que 

o risco idiossincrático joga nos mercados de renda variável e renda fixa. 

Em comparação com o mercado de renda variável, onde o risco 

idiossincrático constitui uma proporção significativa do risco total de uma 

ação, os retornos do mercado de renda fixa são principalmente 

influenciados pelo risco sistemático. O risco das taxas de juros e o risco de 

Os fatores são 
ainda mais 
importantes na 
renda fixa, já 
que o risco 
sistemático é 
uma parte 
significativa do 
risco total das 
obrigações. 
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crédito representam quase 90% das diferenças transversais nos retornos 

dos títulos de dívida. O risco idiossincrático, como parte do risco total, 

tende a aumentar à medida que os investidores transitam de títulos do 

Tesouro para agências governamentais, títulos corporativos com grau de 

investimento e empresas com rendimentos elevados. No entanto, o risco 

sistemático, com efeito de duração, continua sendo o elemento 

dominante.1 

Assim, os mercados de renda fixa são, por natureza, mais dependentes de 

fatores sistemáticos do que os mercados de renda variável. Estudos 

demonstraram que, em média, 67% dos retornos ativos dos gestores de 

renda fixa pode ser explicado pela exposição a fatores de risco sistemático. 
2 Por conseguinte, têm começado a surgir muitos estudos sobre fatores de 

risco em renda fixa, conforme acadêmicos e profissionais procuram 

maneiras para capturar os prêmios de risco. 

Fatores de risco e investimento em renda fixa 

Apesar da importância dos fatores, o investimento baseado em fatores em 

renda fixa tem se desenvolvido lentamente e continua sendo uma área de 

estudo nascente. Isto se deve, em parte, à falta de dados, a preços pouco 

claros e a uma relativa falta de transparência na classe de ativos. Contudo, 

muitos gestores ativos de renda fixa utilizam há muito tempo os fatores de 

risco como parte das suas estratégias, mediante alterações de ponderação 

das suas exposições a fatores em relação com os benchmarks. Por isso, é 

possível representar as exposições a fatores de renda fixa de forma 

sistemática, com base em regras e a partir do análise por categoria de 

cada fator e o uso de medidas alternativas para representar cada prêmio. 

As estratégias smart beta de renda fixa procuram capturar fontes 

alternativas de retornos, da mesma forma que as utilizadas para renda 

variável, com o objetivo de aumentar o retorno e/ou reduzir o risco em 

comparação com um benchmark que representa o mercado em geral. 

Dado que a maioria das carteiras de renda fixa são geridas, as estratégias 

de renda fixa quantitativas ou baseadas em fatores (implementadas a partir 

de uma abordagem transparente e com regras) representam uma 

ferramenta alternativa para as carteiras de renda fixa, da mesma forma que 

as estratégias de renda variável com base em fatores têm vindo a ser 

consideradas como ferramentas alternativas para alocações estratégicas e 

táticas de ativos. 

 
1  Litterman e Scheinkan, 1991; Ang, 2014. 

2  Khan e Lemmon, 2015. 

As estratégias 
de renda fixa 
baseadas em 
fatores podem 
ser 
implementadas 
a partir de um 
método 
transparente e 
com base em 
regras e podem 
ser 
consideradas 
ferramentas 
fundamentais 
para a alocação 
estratégica de 
ativos. 



O investimento baseado em fatores em renda fixa Janeiro 2016  

PESQUISA  5 

Definindo os fatores de risco de renda fixa 

Ao avaliar diversos aspectos dos fatores de risco, são necessárias 

adaptações quanto à estrutura e natureza diferente dos mercados de renda 

fixa em relação com os mercados de renda variável. A fragmentação que 

ocorre nos mercados de renda fixa (por exemplo, títulos públicos, 

obrigações de empresas, produtos securitizados, empréstimos 

alavancados e produtos estruturados) complica ainda mais a transferência 

dos fatores de risco das ações para os títulos de dívida, o que faz com que 

seja difícil adotar uma abordagem uniforme. Além do mais, é possível que 

existam diferenças significativas quanto às definições dos fatores, bem 

como nas medidas utilizadas para identificar os retornos dos fatores. O 

quadro 2 destaca os fatores de risco mais comuns, suas definições e as 

medidas normalmente usadas para representá-los em ambas as classes 

de ativos. 

Quadro 2: Fatores de risco nos mercados de renda variável e renda fixa 

Fatores Definições/Pressupostos 
Medidas comuns-

Renda variável 
Medidas comuns-Renda fixa 

Valor 

Os títulos com valores de 
mercado mais baixos do que 

seus valores intrínsecos 
obtêm, em média, retornos 

maiores do que os títulos 
com valores de mercados 

mais altos do que seus 
valores intrínsecos 

Relação 
preço/lucro, 

relação 
preço/valor, 

relação preço/fluxo 
de caixa, relação 

preço/vendas  

Medidas de valor relativas: 
rendimento até o vencimento, 

rendimento potencial mais 
baixo, spread OAS, spread Z 

Tamanho 

Os títulos small cap obtêm, 
em média, retornos mais 

elevados do que os títulos 
large cap 

Capitalização de 
mercado 

Dívida pendente total dos 
emissores, tamanho de títulos 

individuais (aproximação de 
liquidez) 

Momentum 

Os títulos com rentabilidade 
histórica elevada obtêm, em 
média, maiores retornos do 

que aqueles títulos com 
rentabilidade histórica baixa 

Variação de preços 
(3 meses, 6 meses, 

12 meses) 

Variação de preços (3 meses, 
6 meses, 12 meses) 

Volatilidade 

Os títulos com menor 
volatilidade obtêm, em 

média, maior rentabilidade 
ajustada pelo risco que os 

títulos com maior volatilidade 

Beta, desvio 
padrão 

Volatilidade do spread OAS, 
volatilidade dos rendimentos, 

duração por spread (DTS), 
duração modificada por 

rendimento (DTY) 

Qualidade 

Os títulos com maior 
qualidade obtêm, em média, 

retornos mais altos do que 
títulos com menor qualidade 

Os títulos com menor 
qualidade obtêm, em média, 

retornos mais altos do que 
títulos com maior qualidade 

ROE, ganhos 
acumulados, 
alavancagem 

financeira, margem 
de lucro bruta 

Alavancagem financeira, 
capacidade de serviço da 

dívida, fluxo de caixa livre, 
capacidade de ganho, 

capitalização, classificação de 
crédito, probabilidade 

quantitativa de incumprimento 
e perda em caso de 

incumprimento 

Taxa de 
juros 

Os títulos com maior duração 
obtêm, em média, retornos 
mais altos de os que títulos 

de curta duração 

N/D 
Nível, pendente e variação no 

rendimento 

Liquidez 

Os títulos mais líquidos 
obtêm, em geral, uma 

rentabilidade mais alta do 
que títulos com menor 

liquidez em longo prazo 

N/D  

Dívida pendente total dos 
emissores, tamanho de títulos 

individuais, spread entre 
comprador e vendedor, 
volume de negociação 

Fonte: S&P Dow Jones Indices, LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Não existe uma 
transferência 
uniforme dos 
fatores de risco 
de renda 
variável para 
renda fixa. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

A duration e o crédito como impulsores tradicionais de retornos 

em renda fixa 

Existe uma quantidade considerável de literatura sobre os fatores de risco 

de renda variável, tais como valor, tamanho, momentum, qualidade e 

volatilidade. No entanto, aparentemente existe pouca pesquisa em torno 

dos fatores de renda fixa. A duração e o crédito são amplamente 

considerados como os dois impulsores principais de desempenho que 

explicam as diferenças transversais nos retornos dos títulos de dívida.3 
Estudos empíricos e acadêmicos demonstram que durante um horizonte 

de investimento amplo, os títulos de mais longo prazo apresentam, em 

média, retornos mais elevados do que obrigações de curto prazo. Por outro 

lado, as obrigações de baixa qualidade registram, em média, retornos mais 

elevados do que obrigações de alta qualidade. 

Pesquisa sobre fatores em renda fixa 

Mesmo que o momentum tenha sido estudado nos mercados de 

obrigações soberanas e corporativas,4 estudos sobre outros fatores como 

o valor e a baixa volatilidade continuam sendo escassos. Existem 

evidências da efetividade do efeito do momentum, especialmente no 

mercado de títulos soberanos, mas os resultados são misturados no caso 

dos mercados de títulos corporativos. 

Houweling e Zundert (2014) estudaram profundamente os fatores de 

tamanho, baixa volatilidade e valor no mercado de títulos corporativos dos 

EUA e notaram que os fatores proporcionam prêmios estatisticamente 

significativos em relação com o mercado. Os pesquisadores observaram 

que investir em carteiras que consideram fatores múltiplos parecia ser 

vantajoso em comparação com carteiras que consideram apenas um fator. 

Da mesma forma que o investimento baseado em fatores em renda 

variável, as carteiras multi-fatores tendem a ser mais diversificadas e 

capazes de resistir a resultados inferiores por períodos prolongados. 

Carvalho, Dugnolle, Lu e Moulin (2015) estudaram títulos soberanos, 

quase-soberanos, securitizados, garantidos, com grau de investimento, 

corporativos com rendimentos elevados e títulos de mercados emergentes 

em quatro moedas principais. Os pesquisadores observaram a presença 

do fator de baixa volatilidade nos principais mercados desenvolvidos de 

renda fixa, bem como maiores retornos ajustados pelo risco obtidos por 

aqueles títulos com menor volatilidade. 

 
3  Litterman e Schneinkman, 1991; Fama e French, 1992. 

4  Asness, Moskowitz e Pedersen, 2013; Pospisil e Zhang, 2010. 

A pesquisa 
sobre os fatores 
em renda fixa 
está 
começando a 
aumentar, mas 
ainda é 
escassa em 
comparação 
com a pesquisa 
sobre renda 
variável. 
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Ng e Phelps (2015) mostraram que, dependendo das medidas de risco 

utilizadas, a anomalia de baixa volatilidade está em grande parte ausente 

do universo corporativo de títulos com grau de investimento dos EUA, se 

considerarmos o índice de Sharpe como medida da eficácia dos fatores. 

Ponderação alternativa para uma contribuição equilibrada do risco 

Além de fatores de risco independentes, também existem estudos sobre as 

ponderações alternativas dos títulos e os principais fatores de risco no 

processo de construção das carteiras. O catalisador que impulsa a 

ponderação alternativa das carteiras de renda fixa decorre da noção de 

que os métodos tradicionais de capitalização de mercado retribuem os 

emissores ou países mais endividados, resultando assim em carteiras 

potencialmente mais arriscadas. 

Staal, Corsi, Shores e Woida (2015) formaram uma carteira com 

contribuição equilibrada de risco em que a contribuição para o risco total 

da carteira por parte das taxas e os fatores de crédito é a mesma. A 

carteira com contribuição equilibrada de risco apresenta um melhor perfil 

de risco e retornos similares ao mercado com uma volatilidade menor em 

comparação com o Barclays U.S. Aggregate Index. 

IDENTIFICAÇÃO DE FATORES E FILOSOFIA DE 

INVESTIMENTO 

Transitando da teoria para um quadro “estilizado” 

A S&P DJI criou um quadro geral para o investimento baseado em fatores 

em renda fixa, destacando as semelhanças e diferenças entre os 

mercados de renda fixa e variável e os fatores. Existem muitas formas de 

analisar as diversas dimensões do investimento com base em fatores em 

renda fixa, considerando a diversidade, complexidade e as nuances em 

todos os segmentos deste mercado. 

Agora passamos de uma discussão teórica sobre o investimento com base 

em fatores em renda fixa para o fornecimento de um quadro estilizado que 

pode ser usado para representar os prêmios de risco do universo de títulos 

com grau de investimento dos EUA, mediante carteiras que consideram 

diversos fatores. Escolhemos este segmento específico do mercado devido 

à amplitude e profundidade do conjunto de oportunidades e ao fato de que 

o mercado de títulos corporativos é afetado por elementos que incidem 

sobre as obrigações isentas de risco e o risco de crédito. 

O objetivo da nossa análise de fatores e o quadro que apresentamos neste 

artigo é servir como base para uma maior pesquisa dos temas 

relacionados com smart beta e renda fixa. Por conseguinte, a lista de 

fatores que definimos e apresentamos em nosso trabalho não é exaustiva. 

Selecionamos o 
universo de 
títulos 
corporativos 
com grau de 
investimento 
dos EUA como 
base para o 
nosso exemplo 
estilizado, 
devido à 
amplitude e 
profundidade 
do conjunto de 
oportunidades. 
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Começamos com o fator de valor, que é definido como a diferença de 

rendimentos entre títulos corporativos e a curva de rendimentos 

comparável, e que é frequentemente utilizado para medir o risco de 

crédito. Enquanto os spreads das taxas livres de risco são frequentemente 

associados com o risco de inadimplência, o fator de valor, na prática, 

oferece mais do que apenas informações sobre o risco de inadimplência, 

pois inclui aspectos adicionais do risco, tais como liquidez e volatilidade 

(ver quadro 3). 

Quadro 3: Fatores de risco nos mercados de crédito de renda fixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices, LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Usamos como medida na nossa análise o spread de crédito OAS da taxa 

LIBOR (London InterBank Offered Rate) para representar o retorno 

atribuível ao fator de valor, e a volatilidade dos rendimentos para 

representar o retorno atribuível ao fator de baixa volatilidade. Embora o 

fator de valor por si só tenha obtido historicamente retornos mais elevados, 

o que reflete, em parte, um maior risco de crédito ou maior liquidez, estes 

resultados foram obtidos com uma volatilidade muito mais alta. Por outro 

lado, o fator de baixa volatilidade proporciona um retorno um pouco mais 

baixo, porém, com uma volatilidade significativamente menor. Tal como no 

caso da renda variável, a combinação dos fatores de risco de renda fixa 

não correlacionados ou com baixa correlação, permite padrões de retorno 
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Rentabilidade de 
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crédito 
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Nível 

Forma 

Perda em caso de 
inadimplência  

Risco de 

inadimplência  

Prêmios de 
liquidez 

Volatilidade 

Fatores técnicos 
do emissor 

Estrutura dos títulos 
de dívida 

Fatores técnicos 

do mercado 

Impostos 

Probabilidade de 
inadimplência  

Taxa de 
recuperação 

Tamanho de 
transação 

Tempo da 
transação 
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oferta/Escassez 

Vencimento 

Oferta 

Tolerância ao risco 
do mercado 

Tolerância ao 

risco do setor 

Opcionalidade Garantias 

Capacidade de 
pagamento 

Vontade de 
pagamento 

Clima de negócios 

Subordinação 

Fluxo de caixa 

Nível de dívida 

Capacidade de ganho 

Capitalização 
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constantes e pode oferecer benefícios de diversificação da carteira ao 

longo dos ciclos do mercado. 

Os resultados obtidos a partir de back-testing mostram que ao longo de um 

horizonte de investimento de longo prazo, tanto as carteiras individuais 

quanto aquelas que consideram fatores múltiplos atingem retornos 

ajustados pelo risco mais elevados do que o universo geral de títulos de 

dívida corporativa. Entretanto, reconhecemos que existem desafios na 

implementação prática da carteira de fatores múltiplos. Em particular, é 

necessário considerar a rotatividade elevada da estratégia e seus custos 

de negociação. 

A maioria dos gestores de títulos corporativos se concentra nos retornos de 

crédito e se especializam em expressar pontos de vista sobre a direção 

dos spreads de crédito e a seleção de títulos. O objetivo do modelo de dois 

fatores examinado é refletir a parte do retorno ativo que provém da seleção 

de títulos, identificando oportunidades de valor relativas nos retornos dos 

créditos e mantendo a duration da carteira e do crédito em posição neutral 

em relação ao universo subjacente. 

Para cumprir com a abordagem proposta, escolhemos dois fatores que 

demonstraram empiricamente uma forte relação entre a exposição a 

fatores e as estatísticas de rendimentos, e que foram incorporados há 

tempo no processo de investimento pelos gestores das carteiras de títulos 

de dívida corporativa. 

Definição dos fatores 

Nesta seção, apresentamos as nossas definições de fatores de risco para 

uma estratégia de obrigações corporativas e os fundamentos de 

investimento que subjaz à escolha de cada fator. Como já foi dito, é 

importante definir os fatores de renda fixa utilizando características 

aplicáveis dos títulos e não simplesmente tomando informações 

emprestadas do mercado de renda variável. 

O setor de investimento em renda fixa utiliza há muito tempo a volatilidade 

como um fator importante na análise das avaliações de títulos e a 

identificação de oportunidades de investimento. A definição de volatilidade, 

porém, pode variar muito, considerando a literatura disponível sobre o 

tema. A definição vai de classificações de crédito para medidas como 

duration modificada por rendimento (DTY), duration por spread (DTS), 

spread OAS da taxa LIBOR e a volatilidade do spread OAS. Nós definimos 

a volatilidade como o desvio padrão das variações diárias na rentabilidade 

dos títulos, considerando um período anterior de seis meses. Quanto mais 

elevada for a volatilidade, maiores deverão ser os retornos a fim de 

compensar o risco de volatilidade.  

Definimos a 
volatilidade 
como o desvio 
padrão das 
variações na 
rentabilidade 
dos títulos 
durante um 
período anterior 
de seis meses. 
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No caso do fator de valor, consideramos o spread OAS da taxa LIBOR, 

que representa a compensação de rentabilidade por exposição ao risco de 

crédito e é uma medida comum de avaliação dos títulos corporativos com 

grau de investimento. Ao limitar a seleção de títulos àqueles com um 

spread OAS maior do que o nível médio dentro de cada grupo de duração 

e classificação de crédito, nós identificamos o universo com maior 

potencial de redução do spread onde é possível aplicar um fator de 

volatilidade. 

Solidez dos fatores de valor e baixa volatilidade 

Para entender a força da relação entre cada fator e os retornos e risco de 

uma carteira de obrigações, calculamos as estatísticas de desempenho 

das carteiras por quintis classificadas de acordo com cada fator. 

Para formar carteiras por quintil, se classificam, em primeiro lugar, os 

títulos dentro do sub-universo de investimento de acordo com cada fator 

(valor e baixa volatilidade) e se divide o universo em cinco grupos. Os 

valores mais elevados obtêm melhor classificação quanto ao fator de valor 

e os valores mais baixos do ranking obtêm melhor classificação quanto ao 

fator de baixa volatilidade (ver quadro 4). É necessário notar que estas 

duas carteiras que consideram apenas um fator não têm controle sobre a 

duration nem sobre a classificação de crédito. 

O quadro 4 confirma a relação positiva entre o fator de valor, a 

rentabilidade da carteira e a volatilidade dos retornos. Quanto maior for a 

exposição ao fator de valor, isto é, quanto mais amplo for o spread, maior 

será o retorno e a sua volatilidade (quintil 1). Contudo, considerando o 

ajustamento por risco, o quintil 1 não é o mais eficiente, pois a sua relação 

de risco/retorno (1,04) é menor do que a do quintil 5 (1,10). 

Quadro 4: Desempenho de carteiras por quintil classificadas por cada fator 

Carteira 
por 
quintil 

Spread OAS 
(De maior a menor) 

Volatilidade dos 
rendimentos 

(De menor a maior) 

Volatilidade em cada grupo 
de duração e classificação 

de crédito  
(De menor a maior) 

Retornos 
anualizados 

(%) 

Volatilidade 
realizada 

Retorno/ 
Volatilidade 

Retornos 
anualizados 

 (%) 

Volatilidade 
realizada 

Retorno/ 
Volatilidade 

Retornos 
anualizados 

(%) 

Volatilidade 
realizada 

Retorno/   
Volatilidade 

1 9,47 9,12 1,04 3,90 6,96 0,56 5,39 5,21 1,04 

2 7,34 7,39 0,99 5,71 6,44 0,89 5,63 5,41 1,04 

3 6,32 6,20 1,02 6,61 5,80 1,14 6,07 5,63 1,08 

4 5,18 5,10 1,02 6,67 5,47 1,22 5,92 5,84 1,01 

5 3,62 3,29 1,10 7,59 6,21 1,22 7,12 6,88 1,03 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados obtidos a partir de back-testing de 30 de junho de 2006 até 
31 de agosto de 2015. Rendimentos no passado não garantem resultados futuros. Este quadro é 
fornecido para efeitos ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgação de desempenhos” do presente documento para mais informações com respeito às 
limitações inerentes associadas com os resultados obtidos a partir de back-testing. 

Diferentemente do fator de valor, podemos observar uma relação não-

linear entre risco e retorno no caso do fator de baixa volatilidade. A carteira 

As carteiras 
que consideram 
o fator de valor 
e estão 
classificadas 
por quintis 
confirmam a 
relação positiva 
que existe entre 
spread, 
retornos e 
volatilidade. 
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do quintil 1, que contém os títulos menos voláteis, apresenta o menor 

retorno e o nível mais elevado de volatilidade realizada. Se considerarmos 

o ajustamento por risco, a carteira do quintil 1 tem uma relação de 

risco/retorno (0,56) muito menor do que o quintil 5 (1,22). 

O quadro 4 também inclui estatísticas de desempenho das carteiras por 

quintil formadas a partir do ranking do fator de baixa volatilidade dentro de 

cada grupo de duração e classificação de crédito. Estas carteiras 

apresentam uma relação geralmente linear entre o fator de baixa 

volatilidade, seus retornos e a volatilidade, ao contrário daquelas 

semelhantes sem restrições. A carteira do quintil 1 mostra a rentabilidade 

mais baixa, mas apresenta a menor volatilidade, enquanto a carteira do 

quintil 5 demonstra os retornos mais elevados com a maior volatilidade. 

Os dados demonstram que a aplicação do fator de baixa volatilidade sem 

levar em conta a duration e a qualidade não produz carteiras com 

características de risco/retorno desejáveis. Isso ocorre porque 

simplesmente classificar os títulos de acordo com a volatilidade dos 

rendimentos em todo o universo pode gerar carteiras altamente 

concentradas na duration ou na qualidade, o que, por sua vez, pode causar 

uma maior volatilidade da carteira. A situação pode ser ainda mais 

negativa quando os títulos de longa duração apresentam menor 

volatilidade de do que os títulos de curta duração, normalmente quando os 

mercados estão tranquilos. 

Os resultados confirmam que os fatores de valor e de baixa volatilidade 

podem explicar de maneira efetiva a rentabilidade das carteiras e a sua 

volatilidade, e também salientam a importância da aplicação dos fatores 

sem ignorar as restrições de duração e qualidade. Em seguida, detalhamos 

a metodologia do nosso modelo de dois fatores, que procura capturar a 

seleção de títulos dos gestores ativos em um formato quantitativo e 

baseado em regras. 

DADOS E METODOLOGIA 

O universo subjacente para nosso estudo é o S&P U.S. Issued Investment 

Grade Corporate Bond Index (emissores dos EUA). Este índice foi criado 

para medir o desempenho de títulos corporativos com grau de investimento 

emitidos por sociedades domiciliadas nos Estados Unidos e é denominado 

em dólares americanos. Com base na disponibilidade dos dados e na 

curva de rendimentos, o período abrangido no estudo é de 30 junho de 

2006 até 31 de agosto de 2015. 

As carteiras por 
quintil que 
consideram o 
fator de baixa 
volatilidade 
apresentam 
uma relação 
positiva entre o 
fator de baixa 
volatilidade, o 
retorno e a 
volatilidade. 
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Criação do sub-universo de investimento 

Com o objetivo de melhorar o perfil de liquidez e a negociabilidade da 

carteira, derivamos um sub-universo de investimento seguindo um 

processo de três etapas: 

1. Em primeiro lugar, incluímos apenas os títulos emitidos recentemente, 

devido a que tais títulos tendem a apresentar uma melhor liquidez no 

mercado secundário. Para cada emissor e cada prazo de emissão dos 

benchmarks, são considerados os títulos emitidos dentro dos últimos 

30 meses a contar da data de rebalanceamento.  Se um emissor não 

tiver nenhuma emissão recente nos últimos 30 meses, serão 

considerados todos seus títulos de dívida em circulação. 

2. Em segundo lugar, são incluídas apenas obrigações que existem há 

pelo menos seis meses.  Este passo é necessário para permitir que o 

fator de volatilidade aja como um filtro. 

3. Em terceiro lugar, para cada emissor em cada grupo de duração, 

somente ficará incluída a emissão de obrigações com o maior 

montante pendente. 

Depois de criar este sub-universo mais líquido, os títulos são divididos em 

grupos com base em sua duração efetiva e sua classificação de crédito. 

Construção de carteiras usando dois fatores 

As obrigações são selecionadas a partir do sub-universo de investimento a 

fim de formar o modelo da carteira, seguindo estes passos: 

1. Em primeiro lugar, são selecionados os títulos que apresentam um 

spread OAS da taxa LIBOR maior do que o nível médio do grupo, 

considerando cada grupo de duration efetiva e classificação de 

crédito. 

2. Em segundo lugar, os títulos são classificados de acordo com a 

volatilidade dos rendimentos para o período anterior de seis meses. 

Logo, é selecionado o 20% dos títulos com a volatilidade mais baixa 

de cada grupo. 

Ponderação da carteira 

A ponderação da carteira de dois fatores é feita a partir de duas fases: 

1. Em primeiro lugar, a ponderação de cada grupo deve ser igual à da 

universo subjacente. 

2. Em segundo lugar, as obrigações individuais recebem a mesma 

ponderação dentro de cada grupo. 

A fim de avaliar o impacto da frequência de rebalanceamento nas 

características de risco/retorno, as carteiras utilizam duas frequências de 

rebalanceamento: mensal e trimestral. As datas de rebalanceamento das 

A baixa 
volatilidade é 
um fator chave 
para identificar 
os títulos que 
oferecem 
spreads de 
crédito maiores 
do que justifica 
a sua 
volatilidade de 
negociação. 
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carteiras trimestrais são o último dia de negociação de março, junho, 

setembro e dezembro. 

Aspectos essências da aplicação do fator de baixa volatilidade 

O uso de um fator de volatilidade é um passo fundamental no processo de 

seleção dos constituintes do índice. Sem este fator, simplesmente 

escolheríamos os títulos mais baratos com o spread OAS mais amplo e, 

portanto, estaríamos provavelmente acumulando o risco de crédito. 

Estabelecer o spread OAS como primeiro filtro produz um conjunto de 

títulos que apresentam melhor potencial para diminuir o spread. O filtro 

seguinte de baixa volatilidade é implementado a fim de que sejam 

selecionados os títulos com menor risco, de acordo com o seu padrão de 

negociação, ao mesmo tempo que a duração e classificação de crédito se 

mantêm no mesmo nível. Poderíamos pensar, com base na intuição, que 

nosso processo de seleção consiste em identificar os títulos mais baratos, 

que apresentam spreads de crédito amplos que não são justificados pela 

sua volatilidade histórica de negociação em seus respectivos grupos de 

duration e de crédito. 

A exposição de cada carteira à duration e à qualidade de crédito é 

realizada em conformidade com aquela do universo subjacente. Esta 

abordagem orientada para a exposição a fatores é uma tentativa de 

garantir que quaisquer excesso de retornos positivo ou negativo obtido 

pela carteira em relação com o universo subjacente, seja atribuível ao 

retorno do fator acima mencionado e não a uma carga excessiva sobre o 

risco de duração ou sobre o risco de crédito. 

DESEMPENHO DE CARTEIRAS DE UM FATOR E DE DOIS 

FATORES 

Nesta seção, apresentamos as características de risco/retorno das 

carteiras que consideram apenas um fator, bem como das carteiras que 

consideram dois fatores em relação com o universo geral de títulos 

corporativos com grau de investimento. 

As carteiras de dois fatores com rebalanceamento mensal ou trimestral 

atingem índices de Sharpe mais elevados do que o mercado geral e o sub-

universo de investimento (ver quadro 5). A carteira de dois fatores com 

rebalanceamento mensal tem o maior índice de Sharpe (1,15) entre todas 

as carteiras. Considerando as características de risco/retorno, as carteiras 

de dois fatores reduzem significativamente o erro de tracking em relação 

com o mercado mais amplo e aumentam o information ratio (IR) para 0,82 

(mensal) e 0,52 (trimestral). 

Um dos principais impulsores da implementação generalizada da alocação 

baseada em fatores em renda variável foi que, através da diversificação 

em vários fatores com baixa correlação, a carteira resultante parecia ser 

O modelo de 
dois fatores 
atinge um 
índice de 
Sharpe superior 
ao universo 
subjacente. 
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mais capaz de resistir as crises do mercado e apresentar menores 

rebaixamentos. Vemos que esta vantagem também faz parte da nossa 

carteira de dois fatores. Enquanto a carteira do fator de baixa volatilidade 

tem o menor rebaixamento, 11,85%, a carteira do fator de valor tem a pior 

caída, 16,63%. Em contraste, as carteiras de dois fatores melhoram o nível 

de rebaixamento para 13,28% (mensal) e 13,69 (trimestral), cifras menores 

do que o mercado geral (14,57%). 

Isso demonstra que o fator de volatilidade pode efetivamente agir como um 

mecanismo de controle de risco. A carteira de dois fatores representa a 

oportunidade de reduzir o spread oferecida por um spread mais amplo do 

que a volatilidade histórica pode justificar, mas potencialmente não à custa 

de uma carga excessiva no risco. 

Quadro 5: O modelo de dois fatores gera maiores retornos ajustados pelo risco e apresenta 
menores rebaixamentos 

Perfis de 
risco/retorno 
(Anualizados, %) 

Fator de 
baixa 

volatilidade 

Fator de 
valor 

Dois fatores, 
rebalanc. 

mensal 

Dois fatores, 
rebalanc. 
trimestral 

Sub-universo 
de 

investimento 

Títulos com 
grau de 

investimento 

Retorno 5,72 9,23 7,69 7,07 6,08 6,12 

Volatilidade 5,24 7,37 5,89 5,82 5,62 5,99 

Relação 
retorno/volatilidade 

1,09 1,25 1,31 1,21 1,08 1,02 

Índice de Sharpe 0,91 1,13 1,15 1,05 0,92 0,87 

Retorno ativo -0,43 2,99 1,47 0,89 -0,06 - 

Erro de tracking 2,38 3,14 1,78 1,70 0,84 - 

Information ratio 
(IR) 

-0,18 0,95 0,82 0,52 -0,07 - 

Rebaixamento 
máximo (não 
anualizado) 

-11,85 -16,63 -13,28 -13,69 -13,02 -14,57 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados obtidos a partir de back-testing de 30 de junho de 2006 até 
31 de agosto de 2006. Rendimentos no passado não garantem resultados futuros. Este quadro é 
fornecido para efeitos ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgação de desempenhos” do presente documento para mais informações com respeito às 
limitações inerentes associadas com os resultados obtidos a partir de back-testing. 

Quadro 6: O desempenho da estratégia de dois fatores foi estável durante o ciclos econômicos  

Período 
Fator de baixa 

volatilidade 
Fator de 

valor 

Dois fatores, 
rebalanc. 

mensal 

Dois fatores, 
rebalanc. 
trimestral 

Sub-universo 
de 

investimento 

Percentagem de meses com rendimentos superiores ao mercado 

Todos os 
períodos 

48 72 65 64 47 

Meses em alta 44 73 62 60 32 

Meses em 
baixa 

57 70 70 70 78 

Excesso de retornos mensal médio (%) 

Todos os 
períodos 

-0,04 0,25 0,12 0,07 0,00 

Meses em alta -0,18 0,37 0,08 0,03 -0,05 

Meses em 
baixa 

0,24 0,02 0,21 0,16 0,09 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados obtidos a partir de back-testing de 30 de junho de 2006 até 
31 de agosto de 2015. Rendimentos no passado não garantem resultados futuros. Este quadro é 
fornecido para efeitos ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgação de desempenhos” do presente documento para mais informações com respeito às 
limitações inerentes associadas com os resultados obtidos a partir de back-testing. 
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Uma característica da estratégia de baixa volatilidade no mercado de 

renda variável é a sua capacidade de se beneficiar tanto dos mercados em 

crescimento quanto das crises. Uma estratégia de baixa volatilidade tende 

a superar o mercado com maior frequência em mercados em baixa do que 

nos mercados em alta. 5 Da mesma forma, na renda fixa, a carteira de 

baixa volatilidade tende a superar o mercado com mais frequência nas 

altas do que nas quedas, e é por isso que provavelmente proporcione uma 

participação menor no período de crescimento em troca de maior proteção 

na crise. As carteiras de dois fatores também apresentaram uma taxa de 

participação mais elevada e maior desempenho superior nos mercados em 

baixa do que nos mercados em alta, confirmando assim o papel central do 

fator de volatilidade na construção das carteiras. 

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 

Construímos as nossas carteiras de dois fatores a fim de manter as 

exposições à duration total e à do spread de crédito no mesmo nível do 

que o universo subjacente, ao mesmo tempo que conseguimos limitar o 

número de títulos nas carteiras a uma percentagem pequena do universo 

(11% com data de 31 de julho de 2015). Este processo objetiva garantir 

que a carteira forneça de maneira eficiente exposição beta ao mercado 

geral de títulos de dívida corporativa com grau de investimento, 

controlando assim o erro de tracking da carteira e proporcionando uma 

rentabilidade provavelmente superior ao benchmark. 

O quadro 7 apresenta as características das carteiras de dois fatores. As 

carteiras mostram resultados ligeiramente superiores ao universo 

subjacente, o que não deveria nos surpreender, já que os constituintes são 

selecionados entre títulos que possuem um nível maior do que a média 

quanto ao spread OAS da taxa LIBOR em cada grupo de duração e 

qualidade. Observamos também que o aumento no rendimento das 

carteiras de dois fatores foi discreto e registrou 0,17% (rebalanceamento 

mensal) e 0,13% (rebalanceamento trimestral), confirmando que as 

carteiras não selecionam simplesmente os títulos de maior rendimento com 

o perfil de crédito mais arriscado. O quadro 7 também confirma a 

existência de diferenças mínimas em termos de exposição à duração entre 

as carteiras de dois fatores e o mercado geral. 

 
5  Soe, 2012. 

O modelo de 
dois fatores 
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Quadro 7: As carteiras de dois fatores apresentam um perfil de rendimento e duração similar 
ao mercado geral 

Características 
Dois fatores, 

rebalanceamento 
mensal 

Dois fatores, 
rebalanceamento 

trimestral 

Mercado de títulos 
corporativos 

Número de títulos 532 532 4.662 

Rendimento potencial 
mais baixo (média) 

3,45 3,41 3,28 

Duração efetiva da 
carteira  

7,1 7,0 7,0 

AAA 6,8 6,6 6,9 

AA 7,7 7,4 7,6 

A 7,0 6,9 6,9 

BBB+ 7,4 7,3 7,3 

BBB 7,2 7,2 7,1 

BBB- 6,3 6,2 6,2 

Fonte: S&P Dow Jones LLC. Dados de 31 de julho de 2015. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos. Rendimentos passados não garantem resultados no futuro. 

A fim de decompor ainda mais as fontes de excesso de retorno das 

carteiras de dois fatores em relação com o benchmark subjacente, 

realizamos uma análise de atribuição de desempenho (quadro 8). Os 

dados mostram que uma parte significativa do excesso de retorno da 

carteira provém da diminuição do spread de crédito. Posto que a duration e 

a alocação de crédito da carteira de dois fatores são iguais às do 

benchmark subjacente, as cifras de excesso de retornos mostram que 

estes dois fatores combinados podem contribuir para a identificação de 

oportunidades de valor relativas do títulos corporativos. 

Quadro 8: A redução do spread de crédito provocou grande parte dos resultados superiores ao 
mercado da carteira de dois fatores 

Classificação 
Ponderação 

média da 
carteira 

Atribuição de retornos (anual, em pontos base) 

Carry Duração 
Spread de 

crédito 

AAA 2% 4 4 12 

AA 9% 4 3 5 

A 43% 8 5 96 

BBB+ 14% 7 3 20 

BBB 19% 9 5 32 

BBB- 13% 10 4 39 

Total 100% 42 23 204 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de junho de 2006 até 31 de agosto de 2015. As 
cifras anuais de atribuição de resultados são calculadas a partir do relatório de atribuição acumulada. 
Rendimentos no passado não garantem resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgação de 
desempenhos” do presente documento para mais informações com respeito às limitações inerentes 
associadas com os resultados obtidos a partir de back-testing. 

COMPARAÇÃO COM FUNDOS ATIVOS  

Alguns acreditam que a melhor forma de acessar as estratégias de renda 

fixa é o uso de instrumentos de investimento geridos ativamente, já que os 

fundos de gestão passiva apresentam deficiências estruturais (liquidez, 

A análise de 
atribuição de 
desempeho 
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oportunidades 
de valor 
relativas. 
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mercado de balcão) que limitam a sua capacidade de reagir a eventos do 

mercado. Portanto, em teoria, as estratégias de renda fixa baseadas em 

fatores e construídas de forma passiva deveriam obter menores retornos 

ajustados pelo risco e apresentar um Information Ratio (IR) mais baixo em 

comparação com os fundos de renda fixa geridos ativamente. 

No quadro 9, comparamos o desempenho da carteira de dois fatores 

vinculada ao índice de títulos corporativos com o desempenho dos fundos 

ativos de títulos corporativos com grau de investimento dos EUA. Usando a 

base de dados da Morningstar, podemos obter as estatísticas de 

desempenho dos fundos de renda fixa, cujo benchmark é o Barclays U.S. 

Credit Index ou o Barclays U.S. Investment Grade Corporate Index. Os 

dados mostram que a carteira de dois fatores com rebalanceamento 

mensal apresenta um índice de Sharpe mais elevado, bem como um IR 

mais alto do que os três primeiros fundos com maior IR. Por outro lado, a 

carteira com rebalanceamento trimestral tem um índice de Sharpe maior, 

porém, um IR mais baixo. 

Quadro 9: Comparação entre carteiras de dois fatores e fundos ativos de renda fixa 

Categoria 
Tamanho 

(bilhões de 
dólares) 

Retorno 
ativo 

Erro de 
tracking 

Índice de 
Sharpe 

IR 
Rebaixamento 

máximo 

Fundos mútuos 

Mínimo 0,019 -5,1 1,5 -0,03 -0,67 -43,6 

Máximo 6,573 2,2 8,6 1,32 1,04 -4,1 

Média 1,185 -0,3 3,3 0,80 0,02 -16,6 

Média dos três 
primeiros fundos 
por IR 

2,697 1,5 2,1 1,01 0,69 -13,7 

Carteiras 

Dois fatores, 
rebalanceamento 
mensal 

- 1,5 1,8 1,15 0,82 -13,3 

Dois fatores, 
rebalanceamento 
trimestral 

- 0,9 1,7 1,05 0,52 -13,7 

Universo base - - - 0,87 - -14,6 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados obtidos a partir de back-testing de julho de 
2006 até agosto de 2015. Rendimentos no passado não garantem resultados futuros. Este quadro é 
fornecido para efeitos ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgação de desempenhos” do presente documento para mais informações com respeito às 
limitações inerentes associadas com os resultados obtidos a partir de back-testing. 

O information ratio (IR) mede o retorno ativo por unidade de risco em 

relação com um benchmark. No nosso universo de amostra de gestores de 

renda fixa, a distribuição do IR varia entre 1,04 e 0,67 e a maior parte das 

observações (59%) são negativas, o que indica que provavelmente a 

maioria dos investidores não estejam sendo compensados adequadamente 

por unidade de risco. 

Os resultados não são surpreendentes se levamos em conta o estudo 

recente de Khan e Lemmon (2015), que revelou que uma parte importante 

Selecionar os 
títulos a partir 
do sub-universo 
de investimento 
melhora a 
liquidez e a 
negociabilidade 
da carteira de 
dois fatores. 



O investimento baseado em fatores em renda fixa Janeiro 2016  

PESQUISA  18 

(67%) do risco ativo dos gestores de renda fixa provém da exposição a 

fatores de risco sistemático. Os pesquisadores concluíram que os 

investidores em renda fixa que participam de estratégias ativas estão 

pagando demais pela sua exposição ao risco. 

ASPECTOS ESSENCIAS DA IMPLEMENTAÇÃO DE 

CARTEIRAS DE FATORES PARA TÍTULOS CORPORATIVOS 

Ao avaliar e selecionar as carteiras de renda fixa com base em fatores, 

existem alguns aspectos fundamentais da administração de carteiras que 

os investidores deveriam levar em conta. Especificamente, trata-se da 

liquidez, o erro de tracking, a rotatividade e os custos de transação.   

No nosso processo de construção de uma carteira de dois fatores, 

incluímos a liquidez e o erro de tracking. O sub-universo de investimento 

tem o objetivo de reduzir as emissões de títulos de dívida que apresentam 

um montante pendente elevado, bem como as emissões recentes. Posto 

que os títulos de maior tamanho e recentemente emitidos tendem a ser 

mais líquidos no mercado secundário, o processo de seleção a partir do 

sub-universo de investimento pode ajudar a melhorar a liquidez e 

negociabilidade das carteiras de dois fatores e também a reduzir o custo 

total de transação. 

A rotatividade das estratégias smart beta tende a ser geralmente mais 

elevada do que aquela dos índices ponderados por capitalização de 

mercado. Tendo em conta que a rotatividade depende da frequência de 

rebalanceamento, notamos que a carteira com rebalanceamento mensal 

apresenta uma rotatividade maior do que a carteira com rebalanceamento 

trimestral, registrando uma média anual de mais de 400%. A alteração da 

frequência de rebalanceamento de mensal para trimestral reduz a 

rotatividade quase pela metade, especificamente a 239%, uma cifra que é 

superior aos índices do mercado geral, mais é comparável à dos fundos de 

títulos geridos ativamente. 
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Quadro 10: Rotatividade anual média das estratégias 

 
Fonte: S&P Dow Jones LLC. Dados obtidos a partir de back-testing de julho de 2006 até agosto de 
2015. Rendimentos no passado não garantem resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgação de 
desempenhos” do presente documento para mais informações com respeito às limitações inerentes 
associadas com os resultados obtidos a partir de back-testing.  

Para os potenciais titulares do conceito de índice estilizado de fatores 

múltiplos, incluímos cálculos adicionais para estimar o impacto da 

rotatividade no desempenho do índice. Calculamos novamente o 

desempenho do índice depois de subtrair os custos de transação 

hipotéticos associados com a eliminação e adição de constituintes do 

índice no rebalanceamento, assumindo uma diferença entre preço de 

compra e venda (bid-ask spread) de 30 pontos base para cada operação 

(conferir quadro 11). 

Nosso uso de um spread de 30 pontos base para calcular os custos de 

transação hipotéticos baseia-se no pressuposto de que o constituinte seria 

um título corporativo com grau de investimento líquido com duration normal 

de mercado, já que o universo do índice considerado está baseado no 

universo de investimento. No entanto, não existem garantias de que um 

spread de 30 pontos base poderia ser aplicado à compra ou venda de 

qualquer um dos constituintes do índice. Um estudo similar da SPDJI 

também concluiu que, em média, o custo de transações entre provedores 

no mercado de títulos corporativos com grau de investimento dos EUA, vai 

de 85 pontos base no caso do mercado geral até 34 pontos base no caso 

do segmento AAA em 2015.6  

Como seria de se esperar, a carteira de dois fatores com rebalanceamento 

mensal apresenta os maiores custos hipotéticos de transação, atingindo 

1,33% ao ano. Em teoria, o rebalanceamento trimestral da carteira 

reduziria tais custos pela metade. 

 
6 J.R Rieger: Unveiling the Hidden Cost of Retail Bond Buying and Selling. Janeiro, 2016  
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Após considerar os custos de transação, o desempenho da carteira de dois 

fatores com rebalanceamento trimestral foi superior em 20 pontos base à 

carteira com rebalanceamento mensal, em comparação com um 

rendimento inferior de -8 pontos base por parte do universo geral. A 

carteira de dos fatores com rebalanceamento trimestral também obteve 

uma relação retorno/volatilidade mais elevada (1.1) do que a carteira com 

rebalanceamento mensal (1.08) e o benchmark do mercado geral (1.01). 7  

Quadro 11: Estatísticas de rendimento anualizado dos índices, incluindo custos hipotéticos de 
transação 

Estatística 
Dois fatores, 

rebalanceamento 
mensal 

Dois fatores, 
rebalanceamento 

trimestral 

Sub-universo de 
investimento 

Títulos 
corporativos 
com grau de 
investimento 

Rotatividade (%) 443 230 72 26 

Número de títulos (31 
de julho de 2015) 

532 532 2.567 4.662 

Custo de transação 1,33 0,69 0,22 0,08 

Retorno após custos 
(anualizado, %) 

6,4 6,4 5,9 6,0 

Excesso de retornos 
versus benchmark 
após custos de 
transação 

0,14 0,20 -0,27 -0,08 

Retorno/volatilidade 1,08 1,10 1,04 1,01 

Fonte: S&P Dow Jones LLC. Dados de julho de 2006 até agosto de 2015.  Rendimentos passados não 
garantem resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

CONCLUSÕES 

Nos últimos anos, um número crescente de investidores implementaram a 

estratégia de investimento com base em fatores na sua alocação de renda 

variável, a julgar pelo valor recorde de fluxos alocados às estratégias 

(passivas e ativas) que visam proporcionar exposição a fatores de risco de 

renda variável. O interesse em aplicar uma estratégia semelhante em 

renda fixa está ganhando força entre os participantes do mercado. 

Neste contexto, o nosso trabalho tem como objetivo contribuir para o 

crescente corpo de literatura sobre o investimento com base em fatores. 

Estamos interessados em determinar se a análise fatorial pode ser 

aplicada ao universo de títulos corporativos com grau de investimento dos 

EUA. Nossa pesquisa confirma que, considerando o horizonte de 

investimento obtido a partir de back-testing, tanto as carteiras que 

consideram o fator de valor quanto as carteiras que consideram o fator de 

baixa volatilidade têm índices de Sharpe mais elevados do que o mercado 

geral. Além disso, uma carteira que considera ambos os fatores apresenta 

características de risco similares em termos de eficiência, incluindo os 

custos hipotéticos de transação. 

 
7  Tal como as conclusões do nosso trabalho, Houweling e Zundert (2014) mostraram que ainda pode ser possível manter os índices de 

Sharpe das carteiras de um fator e de fatores múltiplos, os quais são superiores à carteira do mercado, inclusive após considerar a 
rotatividade elevada e os custos de transação. De acordo com a análise dos pesquisadores, o índice de Sharpe depois dos custos da 
carteira com grau de investimento que considera fatores múltiplos, se mantém em 0,26, em comparação com 0,10 do mercado. 

Os resultados 
superiores ao 
benchmark se 
mantém no 
modelo de dois 
fatores, 
incluindo os 
custos de 
transação. 
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GLOSSÁRIO 

Rendimento até o vencimento: a taxa anual de rendimento esperada de um título, com base no seu 

preço atual e o pressuposto de que este vai se manter até o vencimento. 

Rendimento potencial mais baixo (yield-to-worst): o rendimento mais baixo gerado considerando as 

opções potenciais conhecidas antes do vencimento. 

Spread OAS (option-adjusted spread): o spread médio em relação com a curva de referência, com 

base nas possíveis alterações futuras das taxas de juros. As possíveis alterações dos fluxos de caixa 

são ajustadas a fim de refletir as opções incorporadas no título. 

Volatilidade do spread OAS: o desvio padrão do spread de crédito OAS. 

Volatilidade do rendimento: para efeitos do presente documento, é definida como o desvio padrão 

das variações do rendimento potencial mais baixo, considerando um período anterior de seis meses. 

Duration por spread (DTS): a multiplicação da duração e o spread OAS. 

Duration modificada por rendimento (DTY): a multiplicação da duração modificada e o rendimento 

potencial mais baixo. 

Nível: o nível de rendimentos de uma curva de rendimentos.  

Pendente: a pendente de uma curva de rendimentos, geralmente expressada pela diferença de 

rendimento entre 10 anos e 2 anos. 

Variações no rendimento: a mudança na pendente da curva de rendimentos. 

Probabilidade de inadimplência (PD): a probabilidade de que um instrumento de dívida perca a sua 

capacidade de pagamento em um prazo estabelecido. 

Perda por inadimplência (LGD): o montante de perda de um instrumento de crédito depois do 

incumprimento do devedor. Geralmente, é expressada como uma percentagem do valor nominal da 

dívida (1 menos a taxa de recuperação). Também é conhecida como “perda em caso de 

incumprimento”. 

Taxa de recuperação: o montante que o credor recebe como compensação final pelos ativos de uma 

dívida não paga. A taxa de recuperação é expressa geralmente como uma percentagem do valor 

nominal da dívida. É conhecida também como “recuperação esperada em caso de incumprimento”. 
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SOBRE A S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, é o maior centro global de recursos com conceitos, pesquisa e dados baseados em 
índices.  Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial AverageTM.  A S&P Dow Jones Indices 
LLC tem mais de 115 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras e transparentes para satisfazer as necessidades de 
investidores institucionais e pequenos.  Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que qualquer 
outro provedor no mundo.  Contamos com mais de 1 milhão de índices que abrangem uma ampla variedade de classes de ativos ao redor do 
mundo e é por isso que a S&P Dow Jones Indices LLC define a maneira em que os investidores avaliam os mercados e fazem negócios.  Para 
saber mais sobre a nossa companhia, por favor visite www.spdji.com.  
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DIVULGAÇÕES DE DESEMPENHO 

O S&P U.S. Investment Grade Corporate Bond Index foi lançado no dia 9 de abril de 2013.  Todas as informações sobre um índice que sejam 
anteriores à sua data de lançamento são geradas a partir de back-testing. O desempenho gerado a partir de back-testing não é real, mas 
hipotético. As metodologias completas dos índices estão disponíveis no nosso site www.spdji.com. Não é possível investir diretamente em um 
índice. 

A S&P Dow Jones Indices define várias datas para assistir seus clientes, provendo transparência em seus produtos. A Primeira Data de 
Valorização é o primeiro dia para o qual existe um valor calculado (seja ativo ou obtido pelo processo de back-testing) para um determinado 
índice. A Data Base é a data na qual o índice é estabelecido, a um valor fixo, para fins de cálculo. A Data de Lançamento designa a data na 
qual os valores de um índice são considerados ativos pela primeira vez: valores do índice fornecidos para qualquer data ou período de tempo 
anterior à Data de Lançamento do índice são considerados submetidos a back-testing. A S&P Dow Jones Indices define a Data de 
Lançamento como a data pela qual os valores de um índice são conhecidos por terem sido liberados ao público, por exemplo, através do site 
público da empresa ou seu datafeed a partes externas. Para índices da marca Dow Jones introduzidos antes de 31 de maio de 2013, a Data 
de Lançamento (que antes de 31 de maio de 2013 era chamada de “Data de introdução”) é estabelecida em uma data na qual não é mais 
permitido serem feitas quaisquer modificações à metodologia do índice, mas que podem ter sido anteriores à data da liberação pública do 
Índice.  

O desempenho anterior do índice não é uma indicação de resultados futuros. A aplicação prospectiva da metodologia usada para construir o 
índice pode não resultar em desempenho comensurável aos rendimentos do back-testing mostrados. O período de back-testing não 
corresponde necessariamente a todo o histórico disponível do índice. Por favor, consulte o documento sobre a metodologia do índice, 
disponível em www.spdji.com, para obter mais detalhes sobre o índice, inclusive a maneira pela qual ele é rebalanceado, a época de tal 
rebalanceamento, os critérios para acréscimos e exclusões, assim como todos os cálculos do índice.  

Outra limitação do uso das informações obtidas pelo processo de back-testing é que, geralmente, o cálculo com back-testing é preparado com 
o benefício da visão a posteriori. As informações do back-testing refletem a aplicação da metodologia do índice e a seleção das constituintes 
do índice retrospectivamente. Nenhum registro hipotético pode ser completamente responsável pelo impacto do risco financeiro em operações 
reais. Por exemplo, há diversos fatores relacionados aos mercados de ações, rendimento fixo ou commodities em geral, que não podem ser e 
que não foram contabilizados na preparação das informações do índice apresentado, todos os quais podem afetar o desempenho real. 

Os rendimentos do índice não refletem o pagamento de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor pode pagar para 
adquirir os títulos subjacentes no índice ou fundos de investimento que se destinam a acompanhar o desempenho do índice. A 
imposição destas taxas e encargos faria com que o desempenho real e obtido pelo processo de back-testing dos títulos/fundos fosse 
inferior ao desempenho do índice mostrado. Como um exemplo simples, se um índice teve rendimentos de 10% sobre um 
investimento de US$ 100.000 por um período de 12 meses (ou US$ 10.000) e uma taxa real baseada no ativo de 1,5% foi fixada no 
final do período sobre o investimento mais os juros acumulados (ou US$ 1.650), o rendimento líquido seria de 8,35% (ou US$ 8.350) 
para o ano. Durante um período de três anos, uma taxa anual de 1,5% deduzida no final do ano com um rendimento presumido de 
10% por ano resultaria em um rendimento bruto de 33,10%, uma taxa total de US$ 5.375 e um rendimento líquido cumulativo de 
27,2% (ou US$ 27.200). 

file:///C:/Users/N.Coddington/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/72FI651U/www.spdji.com
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AVISO LEGAL 

© S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, 2016. Todos os direitos reservados. Standard & Poor’s® e S&P® são marcas comerciais 
registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC, uma empresa filial da S&P Global (“S&P”). A Dow Jones é uma marca registrada da 
Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). As marcas comerciais foram licenciadas para a S&P Dow Jones Indices LLC. A 
redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito. Este documento não constitui uma oferta 
de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou suas respectivas afiliadas (coletivamente “S&P Dow 
Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e não 
adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação em conexão 
com a licença de seus índices a terceiras partes. O desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no futuro.  

Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice está disponível por meio de 
instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou gerencia 
nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiras partes e que procure fornecer um rendimento 
de investimento baseado no desempenho de qualquer índice.  A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que os produtos 
de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão rendimentos positivos de 
investimento. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz declarações com 
respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. A decisão de investir em um 
determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não deverá ser tomada com base em nenhuma declaração apresentada 
neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro veículo somente após 
considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando de oferta ou documento 
similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro veículo. A inclusão de um título em um índice não é 
uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou reter tal título, nem deve ser considerado como aconselhamento de 
investimento.  

Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público de 
fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, classificações, análises e dados 
relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser 
modificada, submetida à engenharia reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenada em bases de 
dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio, por escrito, da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado para 
nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores (coletivamente “S&P 
Dow Jones Indices Parties”) não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. S&P Dow Jones Indices 
Parties não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, para os resultados obtidos do uso do Conteúdo. 
O CONTEÚDO É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. S&P DOW JONES INDICES PARTIES SE ISENTAM DE 
QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS A, QUALQUER GARANTIA DE 
COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE ERROS OU DEFEITOS. Sob nenhuma 
circunstância, S&P Dow Jones Indices Parties serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, 
exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem limitação, 
perda de rendimentos ou perda de lucros e custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado da 
possibilidade de tais danos. 

A S&P Dow Jones Indices mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a 
independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Dow Jones Indices 
podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. A S&P Dow Jones Indices estabelece políticas e 
procedimentos para manter a confidencialidade de algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico. 

Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de 
títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em 
conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam 
recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma. 

A Morningstar Direct é uma marca de serviço da Morningstar, Inc. 

Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em 
inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spdji.com. 

http://www.spdji.com/

