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Modelos de Índices Múltiplos

• Introduzem índices extras na esperança de capturar 

informação adicional;

• Podem, entretanto, captar “ruído” ao invés de 

informação real;

• Modelos baseados em médias tentam “aparar” o ruído 

aleatório mas podem perder informação real;

• Servem para:

– Prever coeficientes de correlação

– Estimar retornos esperados e impactos de eventos

– Adequar retornos de uma carteira às necessidades de um 

investidor

– Permite verificar as causas do bom ou mau desempenho de 

uma carteira



Modelos de Índices Múltiplos

• King (1966) mostrou que há influências de setores de 

atividades no movimento dos retornos;

• Dois tipos de esquemas tentam lidar com essas 

influências adicionais:

– Modelo geral de índices múltiplos

– Modelo de índice setorial



Modelo Geral de Índices Múltiplos

• 𝐼𝑗
∗ é o nível efetivo do índice j

• 𝑏𝑖𝑗
∗ é a medida de sensibilidade do retorno da ação i a 

mudanças no índice j

• 𝑎𝑖
∗ e ci compõem a parte do retorno não relacionado a 

índices, sendo o primeiro o valor esperado do retorno 

único e o segundo o componente aleatório

• ci tem média zero e variância 𝜎𝑐𝑖
2

• É desejável que os índices sejam não correlacionados 

(ortogonais), simplificando os cálculos de risco e 

seleção de carteira ótima.

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖
∗ + 𝑏𝑖1

∗ 𝐼1
∗ + 𝑏𝑖2

∗ 𝐼2
∗ +⋯+ 𝑏𝑖𝐿

∗ 𝐼𝐿
∗ + 𝑐𝑖



Modelo Geral de Índices Múltiplos

• É sempre possível tornar os índices ortogonais. A 

equação torna-se:

• Os índices medem agora a diferença entre o valor 

observado e o valor esperado dados os valores dos 

demais índices (resíduo);

• bi2 é uma medida de sensibilidade do retorno da ação i a 

uma mudança no índice Ij quando os demais índices 

permanecem fixos.

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1𝐼1 + 𝑏𝑖2𝐼2 +⋯+ 𝑏𝑖𝐿 𝐼𝐿 + 𝑐𝑖



Modelo Geral de Índices Múltiplos

• Equação básica:

• Por definição:

– Variância residual de uma ação i igual a 𝜎𝑐𝑖
2

– Variância do índice j igual a 𝜎𝐼𝑗
2

• Por construção:

– Média de 𝑐𝑖 = 𝐸 𝑐𝑖 = 0

– Covariância entre índices j e k igual a 𝐸 𝐼𝑗 −  𝐼𝑗 𝐼𝑘 −  𝐼𝑘 = 0

– Covariância entre o resíduo para a ação i e o índice j igual a 𝐸 𝑐𝑖 𝐼𝑗 −

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1𝐼1 + 𝑏𝑖2𝐼2 +⋯+ 𝑏𝑖𝐿 𝐼𝐿 + 𝑐𝑖



Modelo Geral de Índices Múltiplos

• Retorno esperado:

• Variância do retorno:

• Covariância entre ativos i e j:

 𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1  𝐼1 + 𝑏𝑖2  𝐼2 +⋯+ 𝑏𝑖𝐿  𝐼𝐿

𝜎𝑖
2 = 𝑏𝑖1

2 𝜎𝐼1
2 + 𝑏𝑖2

2 𝜎𝐼2
2 +⋯+ 𝑏𝑖𝐿

2 𝜎𝐼𝐿
2 + 𝜎𝑐𝑖

2

𝜎𝑖𝑗 = 𝑏𝑖1𝑏𝑗1𝜎𝐼1
2 + 𝑏𝑖2𝑏𝑗2𝜎𝐼2

2 +⋯+ 𝑏𝑖𝐿𝑏𝑗𝐿𝜎𝐼𝐿
2



Modelo Geral de Índices Múltiplos

• Estimativas necessárias:

– 2N + 2L + LN

• 2N = 𝑎𝑖 e 𝜎𝑐𝑖
2 para cada ativo

• 2L = média (  𝐼𝑗) e variância 𝜎𝐼𝑗
2 de cada índice

• LN = 𝑏𝑖𝑘 para cada ativo com cada índice

– Para 150 ativos = 1.820 estimativas – mais que no modelo de 

índice único mas menos que em uma matriz de covariância

• Os insumos para análise de carteiras são: retornos 

esperados, variâncias e coeficientes de correlação.

• Se analistas estimam os dois primeiros, somente os 

coeficientes de correlação precisam ser gerados a partir 

de modelos de índices.



Modelos de Índices Setoriais

• 𝐼𝑚 é o índice de mercado

• 𝐼𝑗 são índices setoriais não correlacionados com o 

mercado e não correlacionados entre si

• Autores defendem uma forma mais simples onde o 

retorno de cada firma é afetado pelo índice de mercado 

e um só índice setorial.

• Além disso o índice setorial é construído de forma a 

não se correlacionar com o índice de mercado e sem 

correlação com os demais índices de setores industriais.

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑚𝐼𝑚 + 𝑏𝑖1𝐼1 + 𝑏𝑖2𝐼2 +⋯+ 𝑏𝑖𝐿𝐼𝐿 + 𝑐𝑖



Modelos de Índices Setoriais

• Retorno esperado:

• Covariância entre ativos i e k para firmas do mesmo 
setor:

• Covariância para firmas em indústrias diferentes:

• No. de insumos reduzido para 4N + 2L + 2

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑚𝐼𝑚 + 𝑏𝑖𝑗𝐼𝑗 + 𝑐𝑖

𝜎𝑖𝑘 = 𝑏𝑖𝑚𝑏𝑘𝑚𝜎𝑚
2 + 𝑏𝑖𝑗𝑏𝑘𝑗𝜎𝐼𝑗

2

𝜎𝑖𝑘 = 𝑏𝑖𝑚𝑏𝑘𝑚𝜎𝑚
2



Quão bem funciona o modelo de índices 

múltiplos?

• Quanto mais se adicionam índices, mais complexo o problema e 

também maior a exatidão ao tentar reproduzir a matriz de 

correlações históricas.

• Contudo, isso não garante previsões com maior exatidão.

• Como os analistas costumam prever retornos e desvios padrão a 

eficácia do modelo depende da capacidade de reproduzir a matriz 

de correlações.

• Os testes tratam de avaliar a significância estatística da diferença 

entre previsto e o de fato observado.

• Testes de significância econômica avaliam as diferenças no 

retorno ou lucro que resulta de basear as previsões em uma 

técnica em vez de outra.

• Resultados mistos até agora…



“Se quando acrescentamos mais índices a um 

modelo de índice único, às vezes introduzimos 

no processo de previsão mais ruído aleatório 

que informação real, será que não traria 

melhores resultados uma técnica que apara ou 

suaviza mais os dados históricos?”



Modelos de Correlações Médias

• Elton e Gruber (1976) e Elton, Gruber e Ulrich (1978)

• Modelo de média geral

– É o tipo mais agregado

– Usa a média de todos os pares de coeficientes de correlação 

como previsão do coeficiente de cada par no futuro

– Não trata diferenças individuais que possam ocorrer

• Modelo de média tradicional

– Mais desagregado

– Assume que há uma correlação média comum a um grupo de 

ações e entre grupos de ações (grupos, p. ex., seriam setores)



Testes – Modelo de Média Geral

• Modelo de Média Geral x Modelo de Índice Único x 

Matriz de Correlações Históricas

– Média geral foi melhor que o Modelo de Índice Único, 

melhor que o Modelo de Índices Múltiplos e melhor que a 

matriz de correlações históricas

– Diferenças estatisticamente significativas a 0,05%

– Diferenças com significado econômico real

– Com frequência um aumento de 25% no retorno (mantidos 

níveis de risco constantes)

– E se for empregado algum nível de desagregação (setores ou 

pseudo-setores)?

• Resultados nesse caso são ambíguos



Testes – Modelo de Média Tradicional

• Melhor desempenho que o Modelo de Índice Único, 

melhor que o Modelo de Índices Múltiplos e melhor 

que a matriz de correlações históricas, tanto segundo 

critérios estatísticos como econômicos.

• As diferenças em relação ao Modelo de Média Geral 

não são tão nítidas

• A superioridade de modelos setoriais ou pseudo-

setoriais em relação ao modelo de média geral ainda 

não foi demonstrada



Modelos Mistos

• Usa-se o Modelo de Índice Único como ponto de 

partida.

• Constrói-se um segundo modelo para explicar a 

covariância que não é com o mercado.

• Roserberg (1974)

– Relaciona a covariância extramercado a variáveis 

fundamentais e de participação setorial

– Depois de remover o índice de mercado, calcula regressões 

para obter a covariância para 114 variáveis (setores e 

fundamentais de firmas)

• Outra técnica: calcular as médias dos coeficientes de 

correlação dos resíduos do modelo de índice único 

(extramercado)



Modelos de Índices Múltiplos com 

Dados Fundamentais



Modelo de Fama e French

• Fama e French (1993) verificaram que tanto o tamanho 

quanto a razão entre o valor contábil e o valor de 

mercado têm papel importante na determinação do 

retorno médio de ações.

• Representam fatores de risco.

• Firmas pequenas e firmas com baixa razão valor 

contábil / valor de mercado são mais arriscadas.

• Valores contábeis são divulgados 4x por ano, como 

então incorporá-los em índices múltiplos e séries 

temporais?



Modelo de Fama e French

• Fama e French (1993) criaram carteiras que imitavam o 

impacto dessas variáveis.

• Tamanho: duas carteiras separadas pelo tamanho médio 

das empresas da NYSE

• Book-to-Market: subdivididas em 3 grupos, para obter 

os 30% mais baixos, 40% do meio e 30% mais altos.

• Foram formadas 6 carteiras: S/L, S/M/, S/H, B/L, B/M, 

B/H

• SMB: diferença entre as médias simples dos retornos 

das 3 carteiras S/* e as 3 carteiras B/*. Essa diferença 

está livre da influência do book-to-Market.



Modelo de Fama e French

• HML: diferença entre as médias simples dos retornos 

das 2 carteiras */H e as 2 carteiras */L. Essa diferença 

está livre da influência do tamanho.

• Uma prova de que os retornos de uma carteira 

replicante estão livres dos efeitos do outro fator é que a 

correlação entre as carteiras SMB e HML foi de apenas 

-0,08.

• Os elementos adicionados por Fama e French

mostraram-se fatores de risco relevantes. O R2 de uma 

carteira de firmas grandes e de alto book-to-Market 

sobe de 0,69 quando se usa apenas o índice de mercado, 

para 0,83 quando os dois fatores são adicionados.



Modelo de Chen, Roll e Ross (1986)

Seu trabalho se baseia em dois conceitos:

• Primeiro: o valor de uma ação é igual ao valor presente do fluxo 

de caixa futuro para o detentor da ação;

• Segundo: dado que as convicções correntes já estão incorporadas 

no preço, apenas inovações ou mudanças inesperadas nas 

variáveis podem afetar os retornos.

• Apoiando-se no trabalho de Chen, Roll e Ross, Burmeister, 

McElroy e outros (1986, 1987, 1988) desenvolvem um modelo 

com cinco variáveis.

– Duas variáveis relacionadas a taxa de desconto

– Uma relacionada tanto com o tamanho do fluxo de caixa quanto com as 

taxas de desconto

– Uma relacionada apenas ao fluxo de caixa

– Uma que captura o impacto do mercado não incorporado pelas variáveis 

anteriores



Burmeister et al

• I1: risco de inadimplência. Metade de 1% mais o spread entre 

bônus de longo prazo do governo e títulos corporativos de longo 

prazo

• I2: estrutura a termo dos juros. Retorno dos bônus de longo 

prazo menos letras do tesouro de um mês depois de 30 dias.

• I3: taxa de inflação esperada no início do mês menos a 

efetivamente ocorrida no fim do mês

• I4: diferença entre a previsão de crescimento das vendas finais 

em termos reais no início e no final do mês

• I5: resíduo do retorno do índice S&P500 após regressão em 

relação às outras 4 variáveis. O R2 dessa regressão ficou em 

torno de 25% com cada variável significativa a 5%.



Sensibilidades Setoriais



Salomon Brothers (1989)

• Usa sete variáveis para explicar os retornos:

– Crescimento econômico

– Ciclo econômico

– Taxas de juros de longo prazo

– Taxas de juros de curto prazo

– Inflação nas ações

– Dólar americano

– Índice de mercado não correlacionado com os anteriores


