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Resumo

O presente artigo investiga os efeitos da escolha do portfólio ótimo sobre as esti-
mativas dos parâmetros relacionados à elasticidade de substituição intertemporal e
à aversão ao risco. Defende-se aqui que o usual ı́ndice amplo do mercado acionário
não é uma boa métrica para o portfólio do agente representativo, sendo proposta a
carteira da Indústria de Fundos de Investimentos como uma alternativa. Especial-
mente para o Brasil, onde tal Indústria investe a maior parte dos recursos em renda
fixa, a referida substituição de métrica provocou aumento significativo no coeficiente
de aversão ao risco e da elasticidade de substituição intertemporal do consumo.

1 Introdução

O presente estudo busca analisar o comportamento do consumidor brasileiro frente ao
risco e à substitutibilidade intertemporal no consumo através da estimação de modelos
CCAPM ( consumption capital asset pricing model). Para a economia americana, Mehra
and Prescott (1985) utilizando do modelo CCAPM com função de utilidade CCRA
(constante relative risk aversion), encontrou que o valor do prêmio de risco do mercado
acionário não conseguia ser replicado utilizando parâmetros convencionais nos modelos
de economia e finanças, esse resultado ficou conhecido como Equity-Premium Puzzle
(EPP). Precisamente, para conseguir tal replicação seria necessário que o coeficiente de
aversão ao risco ficasse entre 30 e 40.

Uma das repostas para solucionar este puzzle presente no modelo básico CCAPM com
utilidade CRRA foi a generalização da função utilidade do consumidor representativo3.
Epstein and Zin (1989) analisaram uma generalização da convencional tempo-adiditiva,
utilidade esperada de Kreps and Porteus (1978). Essa especificação generalizada permite
que a substituição intertemporal e a aversão ao risco sejam separáveis, isso corrige uma
deficiência notada em outros trabalhos como o de Hall (1987). Epstein and Zin (1991)
utilizou desta especificação para a realização de diferentes testes emṕıricos que mostra-
ram que a função utilidade proposta de fato pode ajudar a resolver o EPP, fornecendo
valores mais razoáveis para o parâmetro de aversão ao risco.

1FGV-EPGE e Anbima.
2FGV-EPGE.
3Uma outra forma alternativa de se tentar resolver o EPP é adotando-se uma nova medida de consumo,

mais volátil e mais correlacionada com os retornos de ações. Savov (2011) propõe como medida altenativa
de consumo a medição do lixo, pois, ao se cosumir, se produz lixo. Já Da and Yun (2010) utilizam energia
eletrica come medida, pois essa seria uma medida em tempo real do consumo e os dados de eletricidade
são medidos precisamente e com diferentes frequências.
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Alguns trabalhos já analisaram o mercado brasileiro, dentre eles podemos citar Reis
at eli (1998), Issler and Piqueira (2001), Bonomo (2002) e Cysne (2005). Reis et ali (1998)
utilizou do modelo básico CRRA linearizado e de retornos de ativos sem risco, obtendo
coeficientes de aversão relativa ao risco entre 3 e 5. Em seguinda, Issler and Piqueira
(2001) realizaram um estudo mais amplo, utilizando de três diferentes parametrizações
da função utilidade ( CRRA, Hábito Externo e Kreps-Porteus). A principal conclusão
é a de que não há EPP para o Brasil. Estimativas para o coeficiente de aversão ao
risco assumiram valores de 4.89 para CRRA e entre 0.5 e 1 para os demais modelos. Já
as estimativas para a elasticidade de substituição intertemporal do consumo assumiram
valores próximos a 0.25.

Bonomo (2002) utilizaram uma função utilidade recursiva, aditiva e o processo de
dotação Markov switching4, e também não encontraram evidência de EPP no Brasil.
Apesar disso, ao tentar reproduzir as taxas de juros sem risco, os autores encontraram
uma taxa de desconto intertemporal considerada baixa, e, por isso, concluiram que o
mercado brasileiro apresenta Risk-Free Puzzle Invertido (RFPI).

Cysne (2005) usou dois diferentes métodos (aproximação sob a hipótese de log-
linearidade e calibração). Como conclusão, o autor encontra que existe o EPP no Brasil,
mas que o modelo de Mehra and Prescott (1985), seja com utilidade recursiva ou aditiva,
não consegue gerar Equity Premium para o mercado brasileiro. Além disso, o autor não
encontrou o RFPI encontrado por Bonomo (2002) nem o Risk-Free Rate Puzzle (RFRP),
problema encontrado por Weil (1989) no mercado norte americano ao separar a relação
entre aversão ao risco e substituição intertemporal.

O presente trabalho traz algumas novas contribuições para esta literatura. A prin-
cipal delas é uma cŕıtica ao modo de como o CCAPM com função utilidade do tipo
Kreps-Porteus é implementado. Usualmente, utiliza-se da carteira dos ı́ndices amplos
do mercado acionário como portfólio ótimo e consequentemente utiliza-se do retorno de
tais ı́ndices como remuneração da riqueza investida do agente. Apesar de não ter sido
contestada até então, a escolha deste portfólio de mercado afeta de grande maneira os
resultados do modelo, principalmente a habilidade de retornar coeficientes de aversão
a risco mais razoáveis, como mostraremos. Além do mais, a escolha usual do portfólio
ótimo é altamente questionável ao verificar que o acesso ao mercado acionário é limitado
mesmo nos páıses desenvolvidos, como no EUA 5. Especialmente para o Brasil, onde
se tem uma cultura de investimentos em Renda Fixa, tal escolha é mais viesada ainda.
Portanto, proporemos como alternativa a escolha da carteira da indústria de fundos de
investimento como portfólio ótimo, já que tal carteira comporta diversos tipos de inves-
timentos dando maior peso para aqueles mais usuais no páıs, o qual no nosso caso são
os de renda fixa.

Com esta proposta, o presente trabalho se aproxima da vasta literatura que investiga
as implicações de modelos de agentes heterogêneos com participação limitada do mercado
acionário para precificação de ativos. Como exemplo podemos citar Saito (1995), Basak
and Cuoco (1998), Guvenen (2003) e Gomes and Michaelides (2008). Pode-se dizer que

4Processo desenvolvido por Hamilton (1989)
5veja Mankiw and Zeldes (1991) e Guiso et al. (2000)
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um dos artigos inspiradores desta literatura foi o de Mankiw and Zeldes (1991), o qual foi
um dos primeiros a relatar que grande parte da população americana não possúıa ações
e que o padrão de consumo entre os grupos de indiv́ıduos que possuem ações e aqueles
que não possuem é significativamente diferente. Tal literatura utiliza de dados em painel
explorando as diferenças entre tais grupos como uma posśıvel maneira de explicar parte
do EPP. Desta forma, metodologicamente, o presente trabalho é um ”passo atrás”nessa
literatura, já que não dispomos de tais dados em painel e portanto buscamos, de forma
agregada, limitar o acesso ao mercado acionário ao retirarmos grande peso das ações na
composição do portfólio do agente representativo.

Como contribuições marginais a ńıvel nacional, utilizaremos de novas medidas de con-
sumo, as quais possuem periodicidade mensal e desmembramento entre bens de consumo
e bens de consumo não duráveis. Sendo que esta periodicidade e este desmembramento
ainda não se foram empregados para a economia brasileira.

O presente trabalho é composto de 6 seções incluindo esta introdução. Na seção 2
apresentaremos o modelo CCAPM com duas especificações de função utilidade, CRRA
e Kreps-Porteus. Na seção 3 discutimos a Indústria de Fundos de Investimentos e a
escolha do portfólio ótimo. A seção 4 trás a descrição dos dados e método de estimação
empregado. A seção 5 comporta os resultados emṕıricos. Por fim, a conclusão segue na
seção 6.

2 Função Utilidade

Consideramos um problema com um agente representativo que vive infinitamente, esse
agente tem utilidade ao consumir um único bem. Em cada peŕıodo t, o consumo desse
bem é determińıstico e dado por Ct, porém o consumo futuro é desconhecido e incerto.
O problema desse agente representativo é dado por:

Max[{Ct+j}∞j=0,{θt+j+1}∞j=0]
Ut(·) s.t.

Ct+j + qt+jθt+j+1 ≤ [qt+j + q∗t+j ]θt+j + yt+j ,∀j = 0, 1, 2...;

Onde, N ativos estão dispońıveis nessa economia, sendo que θt+j(Nx1) é o vetor
referente as quantidades de cada um desses ativos em t+ j, qt+j(Nx1) é o vetor de preços
desses ativos e q∗t+j(Nx1) o valor dos dividendos dos ativos, também no peŕıodo t + j.
Além disso, em cada peŕıodo, o agente recebe uma renda exógena yt+j .

Apresentado o problema geral do agente representativo vamos especificar dois mo-
delos com diferentes funções utilidades que utilizamos para resolver esse problema. Pri-
meiro a função utilidade CRRA, e depois o Modelo com utilidade tipo Kreps-Porteus.

2.1 Função utilidade tipo CRRA

A função intertemporal no modelo básico é do tipo von Neumann-Morgenstern, ou seja,
aditivamente separável.
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Ut = Et

 ∞∑
j=0

βju(Ct+j)

 , (1)

onde Ct é o consumo agregado per capita, Et[·] é o operador esperança esperança
condicional à informação dispońıvel no peŕıodo t e 0 < β < 1 é o fator de desconto inter-
temporal. Maximizando 1 sujeita a restrição orçamentária apresentada anteriormente,
são encontradas as seguintes N equações de Euler:

u
′
(Ct) = Et[βu

′
(Ct+1)Ri,t+1], ∀i = 1, ...N, (2)

onde Ri,t+1 := (qt+1 + q∗t+1)/qt é o retorno real bruto do ativo i no peŕıodo t.

Podemos reescrever a última equação utilizando o pricing Kernel, Mt+1 = (βu
′
(Ct+1))/u

′
(Ct);

1 = Et[Mt+1Ri,t+1], ∀i = 1, ...N. (3)

Agora a função utilidade instantânea é parametrizada para ser do tipo CRRA:

u(Ct) =
C1−γ
t − 1

1− γ
, (4)

onde γ é o coeficiente de aversão relativa ao risco, que nesse modelo está ligada à
elasticidade de substituição intertemporal, Ψ. Note que,

Ψ ≡ ∂ ln(Ct+1/Ct)

∂ lnRt

=
1

γ

Dessa forma, nessa especificação o coeficiente de aversão ao risco e a elasticidade de
substituição intertemporal são rećıprocas, quando uma é alta, a outra necessáriamente
é baixa. Essa é a principal cŕıtica a esse modelo.

Por fim, note que utilizando a parametrização da função utilidade em 2, temos que,

1 = Et[Mt+1Ri,t+1], ∀i = 1, ...N, (5)

onde,

Mt+1 = β

(
Ct+1

Ct

)−γ
, (6)

ou seja, o pricing kernel é função do crescimento do consumo.
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2.2 Modelo com utilidade tipo Kreps-Porteus

Nesse modelo temos duas hipóteses principais. Primeiro, assumimos que o agente re-
presentativo utiliza as sua preferência sobre o risco para formar o equivalente certeza
de sua utilidade futura. Segundo, esse equivalente certeza é combinado com o consumo
determińıstico corrente via uma função agregadora, para que, dessa forma a utilidade
intertemporal seja encontrada. A utilidade intertemporal será dada por:

Ut = W (Ct, µ[Ũt+1|It]). (7)

Onde, Ũt+1 é a utilidade desconhecida do agente no peŕıodo t + 1, o equivalente
certeza, dada a informação que o agente tem no peŕıodo t, It, é µ[Ũt+1|It]. W é a função
agregadora que combina o consumo corrente, Ct, com o equivalente certeza.

Essa forma de utilidade de estrutura recursiva generaliza os modelos determińısticos
estudados por Kreps and Porteus (1978). Epstein and Zin (1989) mostram que esse
classe de preferências têm a capacidade de separar a aversão ao risco da substituição
intertemporal, sendo que o grau de aversão ao risco é dado pelo equivalente certeza µ[·],
já a substituição intertemporal está contida em W (·). Agora vamos explicitar as formas
funcionais de W (·) e µ[·]. Primeiro, temos que a função agregadora W é tal que:

W (C, z) = [(1− β)Cρ + βzρ]1/ρ, 0 6= ρ < 1, (8)

W (C, z) = (1− β) log(C) + β log(z), ρ = 0, (9)

onde, C, z ≥ 0 e β = 1/(1 + δ), δ > 0. Quando o consumo futuro é determińıstico,
a função agregadora resulta na função utilidade CES com elasticidade de substituição
constante ψ = 1/(1 − ρ) e taxa de preferência do tempo δ. Para a forma funcional do
equivalente certeza utilizamos a especificação conhecida como α-mean:

µ[Ũt+1|It] = [EtŨ
α
t+1]

1/α, 0 6= α < 1, (10)

log(µ[Ũt+1|It]) = E log(Ũt+1), α = 0, (11)

onde Et é o operador de esperança condicional, dado It. Juntando as duas formas
funcionais, temos que a utilidade intertemporal (se α 6= 0 e ρ 6= 0) será dada por:

Ut = [(1− β)Cρ + β(EtŨ
α
t+1)

ρ/α]1/ρ. (12)

Como foi mostrado em Epstein and Zin (1989), nessa especificação, o coeficiente de
aversão relativa ao risco é dada por γ = 1−α, onde o grau de aversão ao risco aumenta
quando α diminui. Além disso, temos que resolução rápida da incerteza é prefeŕıvel
quando α < ρ, o oposto acontece quando α > ρ. Por fim, note que, quando α = ρ
caimos no caso familiar da especificação da utilidade esperada.

Utilizando 12 para resolver o problema do consumidor representativo, encontramos
as seguintes N equações de Euler6:

6Para mais detalhes sobre a resolução e sobre a função utilidade utilizada ver Epstein and Zin (1989)
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Et

[
βη
(
Ct+1

Ct

)η(ρ−1)
M̃η−1
t Ri,t+1

]
= 1, ∀i = 1, ...N ; (13)

onde,η = α/ρ e M̃t é o retorno bruto do portifólio ótimo. Na especificação loga-
rit́ımica das preferências, α = 0 e ρ 6= 0, teriamos que as equações de Euler seriam dadas
por:

Et[M̃
−1
t Ri,t+1] = 1, ∀i = 1, ...N. (14)

Note que para distinguir o modelo logaritimico de utilidade esperada (α = ρ = 0) do
modelo logaritimico de utilidade não esperada (α = 0 e ρ 6= 0) o parâmetro de interesse
é o ρ. Para testar a hipótese de separabilidade podemos reescrever a equação 13 da
seguinte maneira:

Et

[
[β(Ct+1/Ct)

ρ−1M̃t]
η − 1

η

]
= 0 (15)

Essa equação permitirá que façamos a distinção entre o modelo logaritimo de utili-
dade esperada (α = ρ = 0) e o modelo logaritimico de utilidade não esperada (α = 0 e
ρ 6= 0).

A equação 14 implica que o pricing Kernel desse modelo é igual a[
β

(
Ct+1

Ct

)ρ−1]η ( 1

M̃t

)1−η
; (16)

que é uma média geométrica ponderada do pricing Kernel do modelo de utilidade
esperada e do pricing Kernel do modelo logarit́ımico de utilidade esperada. Note que o
parâmetro que determina o peso de cada pricing Kernel na equação é o η, quando η = 0,
temos que o retorno do mercado é suficiente para descontar os payoffs dos ativos, nesse
caso temos CAPM simples, ou estático. No caso em que η = 1, temos que o crescimento
do consumo é que desconta os payoffs dos ativos, nesse caso, o CAPM intertemporal,
igual aquele apresentação na subseção anterior. Por fim, para os outros valores de
η, tanto o retorno do mercado, como o crescimento do consumo são necessários para
obtermos o pricing Kernel.

Para auxiliar na comparação das previsões emṕıricas do modelo de utilidade esperada
e o modelo da equação 13, consideramos uma aproximação linear do pricing Kernel, de
tal forma que podemos reescrever a equação 13 da seguinte forma7:

ηEt

[
β

(
Ct+1

Ct

)ρ−1
Rj,t

]
+ (1− η)Et[M̃

−1
t Rj,t] ≈ 1 (17)

Utilizando a equação anterior fica claro que nesse modelo com utilidade não espe-

e Epstein and Zin (1991).
7Vide Epstein and Zin (1991)
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rada, os riscos associados aos ativos dependem tanto da covariância dos retornos com
o portfólio do mercado como da covariância do retorno com a taxa de crescimento do
consumo. Para deixar estas relações mais claras ainda, Epstein and Zin (1991), mos-
tra que, assumindo que o vetor de retornos dos ativos e o crescimento do consumo são
juntamente distribúıdos lognormalmente, a seguinte equação se assegura:

Et[R
∗
j,t−R∗i,t] ≈

Σi,t − Σj,t

2
+(1−η)covt(M̃

∗
t , R

∗
j,t−R∗i,t)−η(ρ−1)covt(X̃

∗
t+1, R

∗
j,t−R∗i,t),

(18)
onde Σi,t é a variância condicional de R∗i,t, dado It e os asteriscos denotam logaŕıtimos.

Fazendo Rj ser o retorno do mercado acionário e Ri o retorno da taxa livre de risco,
temos que quanto maior for a covariância entre o retorno do portfólio ótimo com o
excesso de retorno,Rj−Ri, maior é a capacidade do modelo explicar o Equity Premium.
Além do mais, a escolha do portfólio ótimo influenciará as estimativas de coeficiente de
aversão ao risco e elasticidade de substituição intertemporal de consumo.

Como se pôde ver, a escolha do portfólio ótimo é algo crucial para o modelo. A
implementação usual utiliza-se de ı́ndice amplo do mercado acionário como representante
do portfólio ótimo, tal ı́ndice para o Brasil poderia ser o IBRX100. Muito provavelmente
a covariância do retorno deste ı́ndice com o excesso de retorno de um portfólio de ações
é superior àquela observada entre este último e o retorno de uma carteira composta de
50% de t́ıtulos do governo e 50% de ações. A questão que fica é qual seria uma medida
razoável para o portfólio ótimo. Acreditamos fortemente que tal ı́ndice definitivamente
não a é, principalmente para o mercado brasileiro. A próxima seção tratará justamente
disto.

3 Indústria de Fundos

A Indústria de Fundos de Investimento 8 (IndFI) é um dos grandes atrativos da poupança
privada gerada. Para se ter uma noção do peso desta Indústria na alocação de riqueza,
primeiramente comparamos, na janela de 2003 - 2013, o Patrimônio Liquido (PL) da
Indústria de Fundos com o PL da Caderneta de Poupança, um dos investimentos mais
populares e acesśıveis. Na média do peŕıodo o PL da Caderneta de Poupança representa
apenas 23% do PL da Indústria mencionada.

Comparando agora a captação ĺıquida (Variação do PL descontando-se o efeito da
rentabilidade) normalizada pela poupança nacional privada gerada no referido peŕıodo,
temos que a indústria de fundos teve captação ĺıquida de aproximadamente 40% do
valor da poupança nacional privada gerada. Já a caderneta de poupança teve captação
liquida de aproximadamente 25%. Ou seja, a captação liquida da indústria de fundos
de investimentos foi 60% superior a da caderneta de poupança. Além disso, o valor de
captação da indústria representa boa parcela da poupança privada.

As outras duas grandes destinações de investimentos no mercado financeiro seriam os

8Os dados brutos sobre a Indústria de Fundos de Investimentos aqui utilizados são oriundos da
ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercado Financeiro e de Capitais
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planos de previdência e os créditos privados na forma de CDB. Estas últimas alocações
possuem menor risco do que a indústria de fundos, já que elas se concentram em
aplicações em papeis de renda fixa com ratings de investimento. Portanto, acredita-
mos que ao tomarmos a carteira da indústria de fundos de investimentos como a carteira
do agente representativo estamos alocando tomada de risco mais do que suficiente. Con-
tudo, este risco assumido por esta carteira é extremamente menor do que aquele inerente
à carteira do ı́ndice Ibovespa ou IBRX100.

Uma das formas mais claras de se visualizar isto é abrindo a composição do PL da
indústria de fundos de investimentos por tipo de ativos, o que se encontra na Tabela 1.
Nesta, apresenta-se os percentuais médios de alocação para o peŕıodo de 2003 a 2013.
Por ela é posśıvel ver que apenas 14.5% dos recursos são investidos em renda variável.
E que a maior parte dos 85.5% dos recursos investidos em Renda fixa encontra-se em
aplicações de baixo riso (Compromissadas, Tit. Publ. Fed. e CDB).

Tabela 1: Perncentual de alocação do PL da Indústria de Fundos de Investimento -
Valores em %

Renda Fixa Renda Variável

Operação
Compromis-

sada
Tı́t.

Públ.
Federais

CDB/
RDB Debêntures Outros

Sub
Total
Renda
Fixa

Ações Outros

Sub
Total
Renda

Variável

Lastro em
Tı́t. Públ.
Federais

15, 60 46, 71 8, 05 3, 84 11, 29 85, 49 14, 28 0, 23 14, 51

Portanto, pelo menos para a economia brasileira, acreditamos que tomar o portfólio
ótimo do agente como um portfólio composto unicamente por ações é impor uma tomada
de risco irrealista.

Agora, uma questão pertinente é se as evidências citadas anteriormente também se
fazem presentes para outros páıses. A ICI (Investment Company Institute), apesar de
não divulgar as carteiras das indústrias de Investimento, divulga a alocação do PL por
tipo de fundo. As informações estão dispońıveis a partir de 2005, logo calculamos a
alocação percentual média para o peŕıodo de 2005 a 2013, e as condensamos na Tabela
2. Não surpreendentemente, o Brasil possui percentual de alocação em fundos de ações
bastante inferior em comparação com a maioria dos continentes. Tendo situação com-
pletamente oposta quando se trata de investimentos em fundos de renda fixa. Contudo,
podemos inferir que mesmo para as regiões e páıses mais desenvolvidos o percentual
investido em ações não é superior a 60% (fundos de ações + misto). Portanto, dificil-
mente ı́ndices formados exclusivamente por ações, representarão o portfólio do agente
representativo.
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Tabela 2: Participação do tipo de fundo no Patrimonio ĺıquido da Indústria de Fundos
de Investimento.

Ações Renda fixa
Money
market

Misto Outros

Mundo 44% 22% 20% 11% 4%

América 46% 22% 22% 9% 1%

Europa 36% 26% 18% 16% 4%

Ásia e Paćıfico 51% 13% 14% 5% 17%

Brasil 10% 58% 4% 23% 6%

Estados Unidos 50% 20% 24% 7% 0%

4 Base de Dados e Método de Estimação

4.1 Base de Dados

O peŕıodo utilizado para o estudo é aquele que compreende o intervalo de outubro de
2003 a março de 2014. Será utilizada a periodicidade trimestral e mensal. Como medida
de retorno do portfólio ótimo utilizaremos duas medidas: o retorno do IBRX100 e o
retorno da Industria de Fundos de Investimentos (IndFI), o que nos permitirá avaliar
alterações nas estimativas dos parâmetros oriundas desta escolha de portfólio.

Utilizaremos quatro séries de retornos que acreditamos serem as melhores dispońıveis
no histórico para fazer um span das oportunidades de investimento do agente represen-
tativo. Especificamente, são os retornos das três seguintes classes de fundos: ação,
multimercado e renda fixa juntamente com o retorno do DI. São duas razões que nos
levaram a utilizar de retornos de classes de fundos. Primeiro, para o peŕıodo analisado
o IBOVESPA possúıa apenas dois sub ı́ndices setoriais, o IEE e INDX. Sendo que tais
sub ı́ndices pouco diferiam do IBOVESPA, gerando, portanto, um span muito restritivo,
ainda mais se levarmos em conta que os investimentos em renda fixa são esmagadora-
mente maiores. Segundo, o cálculo do retorno dos fundos é realizado sobre as cotas, nas
quais já foram descontados todos os custos inerentes ao investimento (eg.: custo transa-
cional, taxa de administração e de performance), sendo apenas não liquida em relação
ao imposto. Enquanto que o cálculo do retorno de ı́ndices não leva em conta os custos
transacionais e operacionais para a replicação do ı́ndice em uma carteira real.

Agora a escolha destas três classes de fundos dentre todas as posśıveis se deu devido
suas participações no PL da indústria como um todo, como relatado na Tabela 3, a qual
retorna o percentual médio para o peŕıodo analisado. A classe Referenciado DI consegue
replicar o DI com uma margem de erro muito pequena, por isso, substitúımos esta classe
pela própria série do DI.

Todas as medidas de retornos foram deflacionadas pelo ı́ndice IGDP-DI. Retornos
mensais foram compostos de maneira a obter retornos trimestrais.

Para a série de consumo utilizaremos o indicador de bens de consumo industrializa-
dos (BC) e o indicador de bens de consumo industriais semi e não duráveis (BCSND),
disponibilizados pelo IPEA. Ambas as medidas referem-se ao consumo real, já que os
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Tabela 3: Participação do tipo de fundo no Patrimonio ĺıquido da Indústria de Fundos
de Investimento BR

Ações Multimercado Previdência Ref. DI Renda Fixa Outros

10% 22% 10% 16% 33% 10%

dados utilizados nos cálculos são dados de quantidade. Assim como todas as medidas de
consumo já empregadas nos estudos anteriores para o Brasil, as mesmas tratam de con-
sumo aparente (total da produção de um bem, adicionada das importações e subtráıda
das exportações) e não do consumo efetivo.

Para a obtenção da taxa de crescimento do consumo per capita, primeiro constrúımos
um ı́ndice mensal de crescimento da população. Para tanto, através da taxa de cres-
cimento para cada ano, obtida no IBGE, decompomo-las em taxas mensais constantes
dentro de cada ano. Posteriormente, para evitar degraus na virada dos anos, entre os
meses de dezembro e janeiro, passamos um spline cúbico na série mensal. Por fim, cons-
trúımos um ı́ndice mensal do número de habitantes, o qual é usado para ”deflacionar”os
ı́ndices de consumo real. Desta série mensal de consumo resultante, acumulados as taxas
mensais de maneira a obter o crescimento trimestral.

A Tabela 4 contêm as estat́ısticas descritivas para os nossos dados. Por ela é posśıvel
ver que para ambas as frequências e para as duas medidas de consumo, a variância do
crescimento do consumo é: (i) inferior à variância do retorno dos fundos de ações e
do ı́ndice IBRX100 (investimentos renda variável); (ii) superior à variância do retorno
do DI e dos retornos dos fundos multimercado e renda fixa (investimentos renda fixa).
Como vimos que o portfólio da indústria de fundos é composto em sua maioria por
investimentos de renda fixa, não é surpresa que a variância do crescimento do consumo
também seja superior à variância do retorno de tal indústria.

Por sua vez a Tabela 5 confirma a suposição feita em seção anterior de que o ex-
cesso de retorno de uma carteira de ações covaria mais com o retorno de um ı́ndice
geral do mercado acionário do que com um retorno de uma carteira mista, composta de
investimentos em renda fixa e variável, tal como a carteira da indústria de fundos de
investimentos. Por esta tabela observamos que tanto para frequência trimestral quanto
para a mensal, a covariância entre o excesso de retorno dos fundos de ações com o
IBRX100 é quase 10 vezes maior do que aquela existente com o retorno da Indústria de
Fundos. Além disso, esta última é muito próxima da covariância entre o mencionado
excesso de retorno com o crescimento do consumo.

Tabela 4: Relação entre o excesso de retorno dos fundos de ações com variáveis forma-
doras do pricing kernel.

Trimestral Mensal

IBRX100 IndFI BC BCSND IBRX100 IndFI BC BCSND

Covariância 0.0103 0.0013 0.0011 0.0004 0.0025 0.0003 0.0001 0

Correlação 0.9108 0.6834 0.3048 0.1463 0.8855 0.7271 0.0827 0.0399

10



Tabela 5: Estat́ısticas Descritivas - Retorno Bruto.

Média

Mensal Trimestral

Fundos

Ações 1.0092 1.0292

(0.0453) (0.0938)

Multimercado
1.0052 1.0158

(0.0089) (0.0203)

Renda Fixa
1.005 1.0152

(0.0064) (0.0169)

Ref. DI
1.0046 1.0142

(0.0066) (0.0177)

IndFI
1.0051 1.0155

(0.0094) (0.0218)

Índices

IBRX100
1.0093 1.03

(0.0642) (0.1298)

DI
1.0046 1.0139

(0.0065) (0.0175)

Consumo

BC
1.0025 1.0074

(0.0265) (0.0419)

BCSND
1.0013 1.0036

(0.0223) (0.029)

Nota: Desvio padrões encontram-se entre parenteses.

A Tabela 5 também mostra que para a periodicidade mensal, o crescimento de nossa
medida de consumo é praticamente não correlacionado com o excesso de retorno. Uma
posśıvel razão para isto pode ser a natureza do dado. Por ser consumo aparente e bens in-
dustrializados (logo com capacidade de armazenamento), a possibilidade de movimentos
no intervalo de um mês possa ser ajuste de estoques e não variação real de consumo.

4.2 Estimação por GMM

Denominando-se R1, R2 e R3 os retornos brutos dos fundos de ações, multimercado e
renda fixa, respectivamente. E faça R4 o retorno do DI. A estimação do modelo com
função de utilidade CRRA compreende estimar o sistema de quatro equações descritas
em (5) ao fazer N=4. Já a estimação do modelo com função de utilidade Kreps-Porteus
compreende estimar o sistema constitúıdo de 5 equações: 4 equações na forma de (13),
ao fazer N=4, e a equação (15).

A técnica adotada para a estimação é o GMM. Para implementá-lo é necessário a
identificação de conjuntos de instrumentos. O estimador é baseado no fato de que erros
de previsão associados com as equações de Euler não são correlacionados com qualquer
informação dispońıvel para os agentes durante sua tomada de decisão. Sob essa hipótese,
qualquer variável pertencente ao conjunto de informação do individuo é um instrumento
em potencial. Baseado na forma utilizada em Epstein and Zin (1991), constrúımos 4
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conjuntos de instrumentos para cada modelo, buscando inserir lags de ordem 1 e 2.
Precisamente para a especificação CRRA, os conjuntos de instrumentos são: I1={1,
ct/ct−1, R1,t, R2,t, R3,t, R4,t}, I2={1, ct/ct−1,ct−1/ct−2, R1,t, R2,t, R3,t, R4,t}, I3={1,
ct/ct−1,ct−1/ct−2, R1,t, R1,t−1, R4,t, R4,t−1} e I4={1, ct−1/ct−2, R1,t−1, R2,t−1, R3,t−1,
R4,t−1}.

Já os conjuntos de instrumentos para a especificação de Kreps-Porteus, serão: I5={1,
Mt, ct/ct−1, R1,t, R2,t, R3,t, R4,t}, I6={1, Mt, Mt−1, ct/ct−1, R1,t, R2,t, R3,t, R4,t},
I7={1, Mt, Mt−1, ct/ct−1, ct−1/ct−2, R1,t, R1,t−1, R4,t, R4,t−1}, I8={1, Mt−1, ct−1/ct−2,
R1,t−1, R2,t−1, R3,t−1, R4,t−1}.

Os conjuntos de instrumentos I4 e I8 tem uma grande importância para o nosso
problema em espećıfico, por se tratar de instrumentos constrúıdos com lag de segunda
ordem das variáveis. Hall (1988) mostrou que diversos estudos emṕıricos encontram
valores altos para o coeficiente de substituição intertemporal de consumo devido ao
problema de agregação temporal das séries. Caso ocorra tal problema, os erros de
previsão das Equações de Euler podem ser correlacionados com as variáveis mais recentes
anexadas ao conjunto de informação do agente. Logo, Hall (1988) defende que não se
utilize variáveis com lag inferior a 2 como instrumentos. Para o nosso problema, devido
a capacidade de estocagem da nossa medida de consumo, o problema de agregação
intertemporal pode se fazer presente.

Como teremos mais condições de ortogonalidade do que número de parâmetros a ser
estimados, os nossos modelos são sobre-identificados. Como matriz de ponderação para
tais restrições utilizaremos o método de Newey and West (1994) com janela variável.

5 Resultados Empiricos

Primeiramente apresentaremos os resultados dos modelos para a frequência trimestral,
comparando as estimativas entre as duas especificações de função utilidade, medidas de
consumo e carteiras ótimas de investimento. A Tabela 6 reporta as estimativas para
função CRRA para as duas medidas de consumo. De maneira geral é posśıvel dizer que
o modelo se comportou dentro das expectativas, com valores de estimativas próximos
ao encontrado por Issler and Piqueira (2001): β ≈ 0.985, coeficiente de aversão ao
risco menor do que 1 e consequentemente elasticidade de substituição intertemporal de
consumo (EIS) maior do que 1. Além do mais, o teste de sobre identificação de Hansen
não rejeitou em nenhum dos casos a validade do sistema de equações de Euler.

Contudo, foi posśıvel identificar algumas diferenças sutis entre as medidas de consumo
e os instrumentos. Com relação às diferentes medidas de consumo, o coeficiente de
aversão ao risco se mostrou mais elevado para os bens não duráveis do que para os
bens de consumo no agregado. Desta maneira apresentada, este resultado não é muito
intuitivo. Porém, ao lembrarmos que a EIS é o inverso do coeficiente de aversão ao
risco, isto nos diz que tal elasticidade foi menor para os bens de consumo não duráveis.
Este resultado por sua vez possui maior intuição, já que bens não duráveis possuem
menor capacidade de armazenamento, além de tenderem a ser mais essenciais (tal como
indústria de alimentos) que os bens duráveis, logo, a sua substituição intertemporal é
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Tabela 6: Parâmetros estimados para utilidade CRRA - Trimestral

β γ J β γ J

BC BCSND

I1
0.9854*** 0.2167*** 12.6358 0.9851*** 0.4379*** 7.2671

(0.0016) (0.0359) [0.9428] (0.0017) ( 0.0784) [0.9986]

I2
0 .9840 *** 0 .2635*** 6.4568 0.9836*** 0.5745*** 6.4623

(0.0007) (0.0151) [1.0000] (0.0006) (0.0301) [1.0000]

I3
0.9839*** 0.2367*** 6.4177 0.9834*** 0.4625*** 6.4185

(0.0006) (0.0162) [1.0000] (0.0005) (0.0271) [1.0000]

I4
0.9858*** 0.6484*** 6.20541 0.9844*** 0.9192*** 7.1407

(0.0007) (0.0774) [0.9996] (0.0007) (0.1479) [0.9988]

Em parênteses são apresentados os desvios padrões e entre parênteses, o p-valor. J é o
teste de Hansen para sobreendentificação.

prejudicada. Em relação aos instrumentos, temos que o I4 (instrumentos lag 2) apresenta
menor elasticidade de substituição, assim como defendido por Hall (1988).

Tabela 7: Parâmetros estimados para utilidade Kreps-Porteus - Bens de Consumo -
Trimestral

β η ρ ψ γ J

IBRX100

I5
0.9831*** 0.7731*** 0.7427*** 3.8877*** 0.3928*** 10.4761

(0.0006) (0.0134) (0.0220) (0.3328) (0.0111) [0.9999]

I6
0.9824*** 0.7541*** 0.7071*** 3.4152*** 0.4666*** 5.2534

(0.0006) (0.0058) (0.0135) (0.1576) (0.0082) [1.0000]

I7
0.9821*** 0.7271*** 0.7509*** 4.0150*** 0.4539*** 5.2438

(0.0002) (0.0049) (0.0088) (0.1433) (0.0066) [1.000]

I8
0.9872*** 0.7872*** 0.1762 1.2140*** .86121*** 24.8561

(0.0019) (0.0301) (0.1321) (0.1948) (0.1054) [0.8118]

IndFI

I5
0.9881*** -0.1788*** 0.8795*** 8.3028*** 1.1572*** 5.3115

(0.0004) (0.0061) (0.0119) (0.8241) (0.0051) [1.0000]

I6
0.9880 *** -0.2076*** 0.8743*** 7.9555*** 1.1815*** 4.8070

(0.0004) (0.0033) (0.0109) (0.6923) (0.0034) [1.0000]

I7
0.9880*** -0.2203*** 0.8804*** 8.3659*** 1.1939*** 4.8281

(0.0003) (0.0041) (0.0052) (0.3705) (0.0033) [1.0000]

I8
0.9910*** -0.6784*** 0.4647*** 1.8683*** 1.3153*** 6.1862

(0.0018) (0.0234) (0.1296) (0.4527) (0.0884) [1.000]

Em parênteses são apresentados os desvios padrões e entre parênteses, o p-valor. J é o
teste de Hansen para sobreendentificação.

Passaremos agora para as estimativas para a função do tipo Kreps-Porteus. A Ta-
bela 7 trás as estimativas para Bens de Consumo e duas medidas distintas do portfólio
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ótimo: a do tipo usual IBRX100 e a que utiliza o retorno da Indústria de Fundos de
Investimentos. Novamente tivemos β ≈ 0.985, ψ > 1 e validade do sistema de equações
de Euler. De maneira geral η também se distanciou do valor unitário, evidenciando que
o retorno do portfólio ótimo apresenta-se útil para a precificação de diversos tipos de re-
tornos. Contudo, as diferenças implicadas pela a escolha de portfólio ótimo são viśıveis.
Talvez, a principal delas é aquela que procuramos mostrar desde a apresentação dos mo-
delos e das estat́ısticas descritivas: a utilização do portfólio da indústria de fundos leva
a estimativas de coeficiente de aversão ao risco maior do que quando utilizamos ı́ndices
do mercado acionário. Para os presentes resultados a aversão ao risco para IndFI é o
dobro daquela estimada ao utilizar do IBRX100.

Outra diferença crucial é encontrada na EIS, ela é maior quando utilizamos os re-
tornos da indústria de fundos como o retorno do portfólio ótimo. Este resultado vai de
encontro com as estimativas encontradas por Vissing-Jorgensen (2002). Neste trabalho,
encontrou-se que as diferenças na estimativa da EIS entre detentores de ações e não
detentores é significativa e estatisticamente significantes, sendo maior esta elasticidade
para os indiv́ıduos detentores de t́ıtulos de renda fixa do que aquela para indiv́ıduos
detentores de ações.

Tabela 8: Parâmetros estimados para utilidade Kreps-Porteus - Bens de Consumo Semi
e Não Duráveis - Trimestral

β η ρ ψ γ J

IBRX100

I5
0.9831*** 0.7743*** 0.5575*** 2.2599 *** 0.5683*** 10.7677

(0.0018) (0.0219) (0.1136) (0.5806) (0.0792) [0.9998]

I6
0.9816*** 0.7413*** 0.5841*** 2.4046*** 0.5669*** 5.8321

(0.0006) (0.0069) (0.0323) (0.1873) (0.0205) [1.0000]

I7
0.9816*** 0.7241*** 0.5403*** 2.1756*** 0.6086*** 5.2338

(0.0003) (0.0035) (0.0217) (0.1027) (0.0148) [1.0000]

I8
0.9833*** 0.7091*** 0.2680 1.3662*** 0.8099*** 24.8698

(0.0015) (0.0248) (0.2014) (0.3759) (0.1426) [0.8113]

IndFI

I5
0.9882*** -0.1751*** 0.7536*** 4.0590*** 1.1319*** 5.3362

(0.0004) (0.0053) (0.0105) (0.1737) (0.0031) [1.0000]

I6
0.9878*** -0.2066*** 0.7898*** 4.7588*** 1.1632*** 4.7887

(0.0004) (0.0031) (0.0256) (0.5819) (0.0058) [1.0000]

I7
0.9879*** -0.2284*** 0.7637*** 4.2327*** 1.1744*** 4.8197

(0.0003) (0.0042) (0.0166) (0.2975) (0.0043) [1.0000]

I8
0.9887*** -0.3406*** 0.71048*** 3.4540*** 1.2419*** 4.6912

(0.0006) (0.0061) (0.0683) (0.8156) (0.0251) [1.00]

Em parênteses são apresentados os desvios padrões e entre parênteses, o p-valor. J é o
teste de Hansen para sobreendentificação.

Todos os resultados enumerados até aqui independem de qual conjunto de instru-
mento foi utilizado. Contudo, deve-se observar que novamente a utilização do conjunto
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de instrumento de lag 2, no caso o I8, levou a alteração da elasticidade de substituição,
tornando-a menor e com valores mais próximos daqueles observados na literatura. Isto
nos leva a crer que a medida de consumo empregada possa ter problemas de agregação
intertemporal.

Seguindo com a função utilidade do tipo Kreps-Porteus, a Tabela 8 apresenta os
resultados ao utilizarmos dos bens de consumos semi e não duráveis como medida de
consumo. É posśıvel ver que as mesmas conclusões retiradas para o bem de consumo
agregado se mantém para os bens não duráveis. Apesar disso, devido à separabilidade
entre a elasticidade de substituição intertemporal do consumo e a aversão ao risco, é
posśıvel obter mais uma conclusão importante. Precisamente, a utilização de bens de
consumo não duráveis afeta primordialmente a referida elasticidade e pouco o grau de
aversão ao risco. Isso deixa claro o beneficio da separação destes dois parâmetros.

Terminada a análise dos modelos de frequência trimestral, passemos para a frequência
mensal. De forma geral as implicações entre a escolha do portfólio ótimo entre IBRX100
e a carteira da indústria dos fundos de investimentos se mantiveram. O diferencial
apresentado em termos da elasticidade de substituição intertemporal ao escolhermos a
medida agregada de bens de consumo ou bens de consumo semi duráveis e não duráveis
também se manteve. Evidenciando, portanto, a robustez das conclusões anteriores.
Contudo, o problema de agregação temporal se fez mais presente quando aumentamos
a frequência, ao passarmos para a escala mensal. De certo modo, se este problema de
agregação já se fazia presente quando a frequência era trimestral, é natural que o mesmo
aumente ao mudarmos a frequência para mensal. Dessa forma, apenas os conjuntos de
instrumentos de lag 2, o I4 e I8, foram capazes de retornar estimativas mais aceitáveis
para a elasticidade de substituição intertemporal. As Tabelas 9, 10 e 11 são equivalentes
as Tabelas 6, 7 e 8 para frequência mensal.

6 Conclusão

Baseado no perfil de investimentos da Indústria de Fundos, buscamos contestar o modo
usual que o modelo CCAPM com função de utilidade do tipo Kreps-Porteus é imple-
mentado. Mais precisamente, criticamos a escolha de ı́ndices do mercado acionário como
uma proxy para a carteira de investimentos do agente representativo. Uma vez que a
carteira da indústria de fundos de investimento é composta tanto por ações quanto por
t́ıtulos de renda fixa, a mesma apresentará uma exposição ao risco menor do que a car-
teira composta de ı́ndices do mercado acionário. Desta forma, assumir que o agente
representativo tem a remuneração de sua riqueza acumulada regida por ı́ndices do mer-
cado acionário, é equivalente a assumir que tal agente toma mais risco do que a indústria
de investimento de seu páıs. Propusemos então utilizar a carteira de investimentos da
indústria de fundos como medida altenativa de portifólio ótimo.

Mostramos, através das aproximações derivadas por Epstein and Zin (1991), como
esta escolha de portfólio pode afetar os resultados do modelo, podendo inclusive reverter
o resultado amplamente divulgado de que esta modelagem é capaz de fornecer esti-
mativas mais realistas para o coeficiente de aversão ao risco. Como exerćıcio emṕırico,
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Tabela 9: Parâmetros estimados para utilidade CRRA - Mensal

β γ J β γ J

BC BCSND

I1
0.9938*** -0.1302*** 9.9253 0.9939*** -0.2122*** 10.5110

(0.0004) (0.0261) (0.9870) (0.0005) (0.0349) ( 0.9810)

I2
0.9941 *** -0.0873*** 11.3984 0.9941*** -0.0945*** 11.3771

(0.0003) (0.0208) (0.9941) (0.0003) (0.0199) (0.9942)

I3
0.9943*** -0.0111 11.4769 0.9942*** -0.0533 *** 11.3121

(0.0004) (0.0119) (0.9938) (0.0004) (0.0163) (0.9944)

I4
0.995*** 0.2799*** 12.2958 0.9951*** 0.5469*** 14.596

(0.0005) (0.0517) (0.951) (0.0006) (0.132) (0.879)

Em parênteses são apresentados os desvios padrões e entre parênteses, o p-valor. J é o
teste de Hansen para sobreendentificação.

Tabela 10: Parâmetros estimados para utilidade Kreps-Porteus - Bens de Consumo -
Mensal

β η ρ ψ γ J

IBRX100

I5
0.9931*** 0.7213*** 1.1503*** -6.6504*** 0.1701*** 9.4955

(0.0003) (0.0097) (0.021) (0.9321) (0.022) [1.000]

I6
0.9935*** 0.7106*** 1.0662*** -15.0960*** 0.2423*** 9.9479

(0.0003) (0.0099) (0.0147) (3.3621) (0.0181) [0.9999]

I7
0.9936*** 0.7042*** 1.0539*** -18.5253*** 0.2577*** 10.0241

(0.0003) (0.0085) (0.012) (4.1201) (0.0152) [0.999]

I8
0.9947*** 0.7576*** 0.6301*** 2.7041 *** 0.5225*** 12.4259

(0.0004) (0.0161) (0.0501) (0.3665) (0.0362) [0.9993]

IndFI

I5
0.9957*** -0.2566*** 1.0098*** -101.4150 1.2591*** 8.4335

(0.0002) (0.0088) (0.0097) (100.3266) (0.009) [0.9998]

I6
0.9959*** -0.2708*** 0.9897*** 97.6485 1.2681*** 9.3818

(0.0002) (0.0081) (0.0092) (87.8539) (0.0083) [1.000]

I7
0.9959*** -0.2610*** 0.9677*** 30.9965*** 1.2526*** 9.3414

(0.0003) (0.0099) (0.0093) (9.0187) (0.0093) [1.000]

I8
0.9961*** -0.2211*** 0.8772*** 8.1461*** 1.1939*** 8.29308

(0.0003) (0.0096) (0.0271) (1.799) (0.0114) [0.9998]

Em parênteses são apresentados os desvios padrões e entre parênteses, o p-valor. J é o
teste de Hansen para sobreendentificação.
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Tabela 11: Parâmetros estimados para utilidade Kreps-Porteus - Bens de Consumo Semi
e Não Duráveis - Mensal

β η ρ ψ γ J

IBRX100

I5
0.9931*** 0.7456*** 1.2845*** -3.5145*** 0.0421 9.9804

(0.0003) (0.0114) (0.0321) (0.3972) (0.0322) [0.9999]

I6
0.9934*** 0.7320*** 1.2147*** -4.6561 *** 0.1107*** 10.7311

(0.0004) (0.012) (0.0269) (0.5836) (0.0289) [0.9998]

I7
0.9937*** 0.6964*** 1.0865*** -11.5580 *** 0.2433*** 9.7666

(0.0004) (0.0138) (0.0179) (2.3921) (0.0247) [0.9999]

I8
0.9947*** 0.7531*** 0.3101* 1.4495*** 0.7664*** 18.6554

(0.0007) (0.0255) (0.1691) (0.3553) (0.1238) [0.9709]

IndFI

I5
0.9956*** -0.2465*** 1.0599*** -16.6869*** 1.2613*** 8.4647

(0.0002) (0.0073) (0.0126) (3.5087) (0.0084) [1.000]

I6
0.9958*** -0.2709*** 1.0296*** -33.7280*** 1.2790 *** 9.3805

(0.0002) (0.0084) (0.0106) (12.1475) (0.0095) [1.000]

I7
0.9958*** -0.2610 *** 1.0000*** -45894.3 1.2610 *** 9.3821

(0.0003) (0.0091) (0.0097) (206000) (0.0096) [1.000]

I8
0.9960*** -0.2608*** 0.8192*** 5.5322*** 1.2136*** 9,46975

(0.0003) (0.0096) (0.0436) (1.3365) (0.012) [1.000]

Em parênteses são apresentados os desvios padrões e entre parênteses, o p-valor. J é o
teste de Hansen para sobreendentificação.

implementamos o modelo CCAPM com função de utilidade do tipo Kreps-Porteus para a
economia brasileira no peŕıodo de 2003 a 2014, considerando a medida usual (IBRX100)
e a medida proposta (carteira da indústria de fundos) para o portfólio ótimo. Os resulta-
dos indicaram que independente da frequência dos dados e dos diferentes tipos de medida
de consumo utilizados, a medida usual de portfólio leva a coeficientes de aversão ao risco
amplamente inferiores àqueles obtidos quando o portfólio ótimo utilizado se espelha na
carteira de investimento da indústria de fundos. Ou seja, as estimativas usuais para tal
coeficiente podem encontram-se viesadas para baixo. Também foi posśıvel observar que
a elasticidade de substituição intertemporal é maior quando utilizamos a carteira ótima
aqui proposta.

Em relação a resultados menos expressivos, mas úteis para o estudo do caso brasileiro,
temos que a elasticidade de substituição intertemporal do consumo para bens de consumo
não duráveis é inferior àquela observada para o conjunto amplo de bens de consumo.
Por fim, o presente trabalho não foi capaz de identificar a presença de equity premium
puzzle para a economia brasileira, o que vai de encontro com a maioria dos trabalhos já
realizados.
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