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Resumo 

O objetivo geral do projeto é analisar a proposta de substituição da taxa CDI pela taxa 

Selic como benchmark para a precificação dos ativos de renda fixa no mercado brasileiro. 

O uso crescente de outros índices de referência para avaliar o desempenho das carteiras 

de renda fixa, como o IMA Geral, reforçou o debate sobre iniciativas que possa contribuir 

para a melhora da liquidez e para o desenvolvimento do mercado de renda fixa como um 

todo, o que inclui a possível adoção de um benchamark com maior aderência e difusão 

do mercado de títulos públicos. A pesquisa discute os motivos de um título público no 

Brasil ser menos líquido que um contrato futuro com o mesmo vencimento e se essa 

condição especial do mercado brasileiro pode explicar a baixa liquidez do mercado 

secundário de títulos públicos. A principal contribuição oferecida é a análise da 

racionalidade que orienta a decisão de adotar a Selic como benchmark do mercado de 

renda fixa no Brasil em substituição ao CDI. Para isso, apresentou-se a discussão da 

proposta do IMA Geral como possível alternativa ao CDI, suas características e 

composição e suas vantagens como opção de referência para o mercado de renda fixa, 

frente ao principal benchmark do mercado, o CDI. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto tem como objetivo geral analisar a proposta de substituição da taxa CDI pela 

taxa Selic como benchmark para a precificação dos ativos de renda fixa no mercado 

brasileiro. Seus objetivos específicos são: (1) analisar a racionalidade que orienta a 

decisão de adotar a Selic como benchmark do mercado de renda fixa no Brasil, em 

substituição ao CDI. Trata-se de investigar o que se espera com essas mudanças e os 

problemas que deverão ser equacionados, dentro da visão das autoridades da Fazenda e 

do Banco Central; (2) apresentar argumentos teóricos sobre como essa mudança poderia 

equacionar problemas como a sempre alegada “anomalia” do mercado brasileiro, em que 

as curvas de DI futuro são referências1 para a precificação de títulos públicos, e não o 

contrário, como seria de se esperar. A discussão dessa peculiaridade do mercado 

brasileiro ganhou novo interesse diante dos comportamentos dos mercados no período de 

redução contínua da taxa Selic desde 2011; (3) por fim busca-se discutir como essa 

mudança contribuiria para a melhora da liquidez e o desenvolvimento do mercado de 

renda fixa como um todo, tanto em relação à adoção de um novo benchmark, quanto à 

ampliação do mercado de títulos. 

O uso crescente de outros índices de referência para avaliar o desempenho das carteiras 

de renda fixa, como o IMA Geral, reforçou o debate sobre iniciativas que possam 

contribuir para a melhora da liquidez e para o desenvolvimento do mercado de renda fixa 

como um todo, o que inclui a possível adoção de um benchamark com maior aderência e 

difusão do mercado de títulos públicos. Os avanços no mercado brasileiro são 

reconhecidamente visíveis, porém, ainda não há no Brasil uma curva de juros que sirva 

de benchmark para os demais títulos de renda fixa. 

Nos mercados desenvolvidos, a curva de rendimentos dos títulos públicos prefixados é a 

base de referência para todos os outros ativos de renda fixa, ou seja, como é o caso da 

economia americana e dos países da zona do EURO, o mercado de títulos públicos 

líquidos desenvolve o mercado futuro. No Brasil, isso só é válido para comparação dos 

títulos públicos com os títulos de renda fixa privados (por exemplo, debêntures)2.   

                                                           
1 O depósito interbancário - DI é um empréstimo interbancário de um dia. A taxa desse empréstimo, 

calculada pela Cetip, é a média das taxas de juros praticadas nos depósitos com prazo de um dia útil e que 

não envolvam instituições financeiras do mesmo grupo. 

2 Ver Tavares e Tavares (2009) in Silva; Carvalho; Medeiros. 
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Os avanços no mercado brasileiro são reconhecidamente visíveis, porém, ainda não há no 

Brasil uma curva de juros que sirva de benchmark para os demais títulos de renda fixa. O 

desenvolvimento desse projeto tem como principal contribuição analisar as alternativas 

de índices, como o IMA Geral, suas características, sua composição e rebalanceamento e 

suas vantagens como opção de investimento frente ao principal benchmark de renda fixa 

do mercado, o CDI. Seus objetivos específicos são: (1) analisar a racionalidade que 

orienta a decisão de adotar a Selic como benchmark do mercado de renda fixa no Brasil, 

em substituição ao CDI. Trata-se de investigar o que se espera com essas mudanças e os 

problemas que deverão ser equacionados, dentro da visão das autoridades da Fazenda e 

do Banco Central; (2)  apresentar argumentos teóricos sobre como essa mudança poderia 

equacionar problemas como a sempre alegada “anomalia” do mercado brasileiro, em que 

as curvas de DI futuro são referências3 para a precificação de títulos públicos, e não o 

contrário, como seria de se esperar. A discussão dessa peculiaridade do mercado 

brasileiro ganhou novo interesse diante dos comportamentos dos mercados no período de 

redução contínua da taxa Selic desde 2011; (3) por fim busca-se discutir como essa 

mudança contribuiria para a melhora da liquidez e o desenvolvimento do mercado de 

renda fixa como um todo, tanto em relação à adoção de um novo benchmark, quanto à 

ampliação do mercado de títulos. O projeto procura responder três questões centrais: (1) 

a mudança de benchmark do CDI para a Selic ou para o IMA geral no Brasil é o 

reconhecimento para quais problemas? Por que isso poderia resolver a suposta anomalia 

do mercado brasileiro, considerando os juros em queda? Quais são as causas e o que o 

mercado espera com essa mudança?  

As oscilações da Selic  no passado eram maiores, mas ainda hoje não são desprezíveis. 

Nos últimos três anos, a taxa básica de juro variou entre a mínima de 7,25% ao ano e a 

máxima de 14,25% ao ano. No mesmo intervalo, a taxa de inflação, medida em períodos 

de 12 meses, ficou entre 5,9% e 10,67%. A instabilidade dos juros e da inflação justifica 

a busca dos investidores por aplicações indexadas. 

Os Índices de Mercado da Anbima (IMA) têm sido cada vez mais usados pelos fundos de 

investimento. São três principais indicadores, que medem o desempenho dos títulos 

                                                           
3 O depósito interbancário - DI é um empréstimo interbancário de um dia. A taxa desse empréstimo, 

calculada pela Cetip, é a média das taxas de juros praticadas nos depósitos com prazo de um dia útil e que 

não envolvam instituições financeiras do mesmo grupo. 



6 
 

públicos com remuneração atrelada à taxa Selic (IMA-S), prefixados (IRF-M) 

e indexados à inflação (IMA-B). Deles, o mais parecido com o CDI é o IMA-S. 

Há mais um fator que caracteriza o mercado brasileiro. A taxa de juros de um dia no 

Brasil é muito elevada, o que torna menos lucrativa a negociação com títulos públicos. 

Um problema adicional é a expectativa generalizada de que se a taxa de juros cair a 

inflação vai subir muito, isso torna-se uma das principais restrições da queda dessa taxa, 

o que perpetua essa relação causal entre os dois mercados e a dificuldade do Brasil formar 

uma taxa a termo de taxa de juros de títulos públicos que sirva de benchmark para os 

demais mercados. 

Por isso, apesar das tentativas, existem diversos problemas para substituir o CDI. O 

principal é a falta de papéis para montar as carteiras. 

A conquista da estabilidade monetária e a grande entrada de capital estrangeiro no 

mercado financeiro impulsionaram o crescimento do mercado de derivativos no Brasil. O 

contrato de swap DI contra taxa pré-fixada é um dos instrumentos mais líquidos do 

mercado brasileiro de renda fixa. Esse contrato apresenta características idênticas às de 

um título zero-cupom. Além disso, são contratos registrados, tendo como contraparte 

central a BM&F Bovespa e, por isso, podem ser considerados livres de risco. Por todos 

esses fatores, a estrutura a termo de taxa de juros no Brasil é obtida por outros 

instrumentos que não os títulos pré-fixados emitidos pelo governo. Isso faz com que 

algumas questões evolvendo a relação do mercado futuro e o mercado à vista, que são 

discutidas na literatura internacional, não tenha aplicação imediata no mercado brasileiro. 

Apesar da peculiaridade do mercado brasileiro, com o cenário de queda da taxa de juros 

que prevaleceu até o começo de 2013, o CDI vem perdendo espaço para índices 

compostos por uma carteira de títulos públicos, como o IMA Geral, que traz opções pré-

fixadas, e corrigidas pela inflação.  

O debate atual aposta numa substituição de benchmark do CDI pela Selic, exatamente por 

verificar o crescimento do uso de outros índices de referência para avaliar o desempenho 

das carteiras de renda fixa, tal como o IMA Geral. 

No entanto, apesar de todos os avanços no desenvolvimento de instrumentos que 

dinamizem o mercado e elevem a liquidez dos títulos públicos, ainda existe muito espaço 
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para aderência ao mercado de títulos públicos para que a Selic se torne benchmark para 

os demais ativos de renda fixa. 

Houve uma aposta de 2011 até o inicio de 2013, no cenário de queda da taxa de juros, 

numa substituição de benchmark do CDI pela Selic, por verificar o crescimento do uso 

de outros índices de referência para avaliar o desempenho das carteiras de renda fixa, tal 

como o IMA Geral. 

No entanto, com o aumento da taxa de juros em função da pressão de subida da inflação 

nos dois últimos anos, reverteu o avanço do processo de substituição de benchmark. 

Além disso, no caso específico do Brasil, a ampla utilização, pelo mercado, de títulos 

prefixados associados a um derivativo (que tem como objeto de negociação uma taxa 

overnight) perpetua a cultura, no mercado nacional, de negociar instrumentos com prazos 

mais curtos, uma vez que o benchmark de boa parte da indústria de fundos e de grande 

parte dos bancos comerciais é o CDI, esse instrumento é muito demandado em 

substituição às LFTs.” (Silva; Carvalho; Medeiros, 2009, p. 421).  

Um dos atrativos destes contratos é o fato de não haver necessidade de entrega física de 

um título público ou privado. Trata-se de uma aposta no nível da taxa de juros futura que 

serve às mais complexas operações financeiras (Bessada, 1995). Outros fatores justificam 

essa preferência, tais como a elevada liquidez dos ativos, a credibilidade da clearing em 

que esses contratos são liquidados e a baixa necessidade de aportes financeiros para a 

execução da operação. 

Os contratos futuros de DI, apesar de estarem ligados diretamente ao CDI, também podem 

representar o comportamento esperado na taxa Selic4. No caso de uma LTN, o fator de 

risco será a variação das taxas de juros para o prazo de vencimento do título, 

acompanhado do risco específico do emissor do título. Como o emissor é o governo 

federal, esse risco tende a ser muito próximo a zero. Nesse caso, pode-se dizer que tanto 

esse título como os contratos de juros futuros representam um único e mesmo fator de 

risco. No entanto, existe um spread entre as taxas CDI e Selic que não é explicável pelos 

                                                           
4Isso deriva da chamada “cultura” do DI, que é o principal parâmetro de rentabilidade financeira no Brasil, 

o que implica que as aplicações no mercado financeiro, mesmo as de prazo mais longo, são frequentemente 

comparadas com a taxa overnight. 
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exemplos internacionais. A taxa de juros é sistematicamente mais elevada no segmento 

com risco soberano e uma taxa de juros mais baixa nos empréstimos com risco privado.  

As iniciativas recentes do Tesouro Nacional de colocação de títulos prefixados com 

prazos mais longos, para criar uma curva de juros que sirva de benchmark para o mercado 

privado, ainda não foram capazes de tornar a curva de títulos públicos a referência para 

precificação dos demais ativos negociados no mercado. Atualmente, no Brasil a curva de 

DI futuro é a referência para a precificação de todos os ativos privados e também dos 

títulos públicos. Essa prática é tão predominante no mercado brasileiro, que recentemente 

o Tesouro Nacional divulgou a emissão de papéis prefixados (LTNs e posteriormente 

NTN-Fs) com vencimentos em datas coincidentes com as dos vencimentos dos contratos 

de juros no mercado futuro (meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano), para 

elevar a liquidez e a demanda desses títulos, pois dessa forma é eliminado o risco de 

descasamento de prazos entre os dois papéis. Essa alteração permitiu ao investidor utilizar 

os derivativos de juros da BM&F para modificar seu ativo de prefixado para pós-fixado 

em CDI (LTN “casada”)5. 

O projeto original previa a utilização da experiência da zona do euro como referência para 

a discussão do caso brasileiro. No andamento da pesquisa, optou-se por não avançar nessa 

direção, devido à enorme turbulência provocada na Europa pela crise financeira e fiscal 

desde 2010, que afetou o mercado de títulos de formas muito diferentes dos problemas 

do Brasil, e pela oportunidade de ampliar a análise do caso brasileiro com a reversão da 

tendência declinante da Selic e as mudanças na dívida pública. 

A partir desse resultado, discute-se porque um título público é menos líquido que um 

contrato futuro com o mesmo vencimento, e se essa condição especial do mercado 

brasileiro pode explicar a baixa liquidez do mercado secundário de títulos públicos. 

Além dessa introdução, o projeto tem mais cinco seções. A primeira seção apresenta a 

formação de preço dos ativos e as considerações da teoria da microestrutura de mercado 

e o papel da liquidez de mercado. A segunda seção discute as relações entre os mercados 

de títulos públicos e os mercados futuros. A terceira seção apresenta as características, 

funções das taxas SELIC e CDI e discute as vantagens da mudança de benchmark para o 

mercado de renda fixa no Brasil. A quarta seção expõe o índice IMA Geral como 

                                                           
5 Ver Pereira; Pedras; Gragnani (2009) in Silva; Carvalho; Medeiros 
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instrumento que vem sendo utilizado no processo de substituição de benchmark de 

aplicações financeiras no Brasil. A quinta seção, avalia as dificuldades de alteração de 

benchmark no mercado de renda fixa. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 

  



10 
 

I- Formação de preço dos ativos: considerações da teoria da microestrutura de 

mercado e o papel da liquidez de mercado  

 

1.1- A microestrutura de mercado 

Microestrutura de mercado é a área da economia financeira que se preocupa com o 

processo de troca dos ativos. Os estudos da teoria da microestrutura de mercado focam 

os fatores operacionais do mercado tendo como referência os debates teóricos da área. Do 

ponto de vista operacional, as inovações no mercado financeiro resultam em maior 

crescimento no volume de troca em títulos padronizados, como títulos públicos, criação 

de novas modalidades de títulos e introdução de novos mecanismos de troca. Da 

perspectiva acadêmica surge uma melhor compreensão do papel desempenhado a 

incorporação de novas modalidades de negociações e de novas informações para a 

formação dos preços dos títulos. (Hasbrouck, 1996). 

A pesquisa da microestrutura de mercado se concentra em dois grupos de questões 

centrais: O primeiro grupo de questões, tenta responder como os custos de transação 

deveriam ser estimados? Quais são as estratégias ótimas e como deveriam ser organizados 

os mercados?  Segundo e mais importante conjunto de questões surge do papel que o 

mercado assume na revelação dos preços (price discovery, que é a incorporação de uma 

nova informação); Como podemos caracterizar os determinantes dos valores dos títulos 

que vagamente se referem a informações públicas e privadas? 

No entanto, essas duas questões estão intimamente relacionadas. A organização dos 

mercados pode afetar os custos de transação e, portanto, o retorno líquido do investidor, 

o valor dos ativos e alocação real dos recursos (Amihud e Mendellson, 1986). 

A análise da microestrutura de mercado move-se sobre três áreas do conhecimento: A 

primeira é compreendida por modelos econômicos formais do comportamento individual 

que oferecem predições substantivas sobre como variáveis observáveis deveriam se 

comportar. A segunda área é a análise estatística de séries de tempo. A terceira área diz 

respeito às realidades institucionais: os procedimentos reais pelos quais os indivíduos e 

sistemas automatizados trabalham para efetuar trocas em mercados específicos. 

(Hasbrouck, 1996). 
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Esse projeto de pesquisa se concentra na terceira área do conhecimento da análise da 

microestrutura de mercado e procura extrair elementos teóricos que ajudem a 

compreender como a institucionalidade construída em um mercado favorece o 

aprofundamento do seu grau de liquidez e melhora a precificação dos títulos. Essa questão 

será analisada a partir da análise dos fatores de microestrutura que afetam a liquidez de 

mercado e formação de preços dos títulos.  

O desenvolvimento de um mercado secundário líquido e ativo requer quatro elementos 

centrais: um número suficiente de intermediários de troca (dealers), uma base de 

investidores diversificada (heterogeneidade dos participantes), com incentivos para 

negociar, instrumentos apropriados (desenho do título) e tipos de transação, assim como 

um mecanismo de troca bem estabelecido, que envolva não somente infraestrutura técnica 

de negociação, clearing e facilidades de liquidação, mas também que desenvolva regras 

de prudência e de negócios, fiscalização eficaz e proteção dos investidores. (WB e IMF 

(2007). 

Os modelos de microestrutura de mercado explicam como a institucionalidade construída 

em um mercado favorece o aprofundamento do seu grau de liquidez e melhora a 

precificação dos títulos. O BIS (1999a) dividiu o conjunto de fatores em três categorias: 

características dos títulos, microestrutura de mercado e comportamento dos participantes. 

A combinação dessas três categorias gera os elementos necessários para criar a liquidez  

e transparência de mercado. 

1.2. Importância da liquidez 

Do ponto de vista da eficiência do funcionamento de qualquer mercado financeiro, a 

liquidez de mercado é importante porque, ao mesmo tempo, reduz custo de emissão e de 

transação, agrega maior número de participantes, cria curvas de referência e fortalece os 

mercados.  

Sabe-se que a condição fundamental para o bom funcionamento de qualquer mercado 

financeiro é a competência de formar preços de seus ativos de forma eficiente. A 

formação desses preços e a viabilidade dos mercados dependem da capacidade dos 

mecanismos de negociação realizar o matching de compra e venda dos ativos. E, isto 

envolve a provisão de liquidez de mercado. (O’Hara, 2002). 
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Quando o mercado em questão é o mercado de dívida pública, a importância da liquidez 

se estende a outros fins, envolvendo, os interesses do Banco Central, do Tesouro Nacional 

e do mercado financeiro como um todo. Do ponto de vista do Banco Central, melhora a 

eficiência da política monetária. Para o Tesouro Nacional um mercado mais líquido, reduz 

o prêmio de risco nas negociações com títulos, resultando em baixo custo de 

financiamento do governo, o que melhora as condições para a colocação primária de 

títulos públicos. Finalmente, quanto maior a liquidez de mercado, espera-se maior 

eficiência e estabilidade do mercado financeiro como um todo, uma vez que promove 

maior competição e torna o processo de intermediação mais eficiente, por meio de novos 

produtos e serviços. Além disso, por ser livre de risco de crédito, a curva de renda dos 

títulos públicos federais serve como benchmark para a precificação de outros ativos 

financeiros e facilitam a oferta de instrumentos de hedge para papéis privados. (BIS, 1999 

e Amante Araújo & Jeanneau, 2007).  

Do ponto de vista macroeconômico, a liquidez depende do ambiente regulatório e da 

redução das incertezas que cercam variáveis cruciais, como inflação, taxa de juros e 

câmbio. Do ponto de vista microeconômico, a liquidez sofre influência do desenho dos 

títulos negociados, do protocolo obedecido para a determinação dos preços, da 

transparência do mercado, do comportamento dos participantes e de sua habilidade para 

observar e usar as informações nas decisões de compra e venda dos títulos, e, finalmente, 

dos custos de transação envolvidos no processo de troca.  

Não há um consenso quanto à definição precisa de liquidez de mercado. O’Hara (1995) 

definiu um mercado perfeitamente líquido como o local em que as trocas podem ser 

realizadas sem nenhum custo. Na abordagem da microestrutura de mercado, “um mercado 

liquido é aquele em que os participantes podem trocar rapidamente um grande volume de 

títulos com baixa oscilação de preços”. (BIS, 1999a: 13). O’Hara (2004) dá maior precisão 

a essa definição ao mostrar que para alguns ativos o tempo de troca pode ser medido em 

segundos, enquanto em outros mercados pode significar dias e até semanas. Portanto, uma 

medida adequada para mensurar a liquidez pode depender de um ativo específico, da 

microestrutura do mercado e ainda do comportamento dos participantes de mercado.  

Liquidez impõe um conceito de elasticidade, uma vez que, num mercado líquido, uma 

pequena mudança na oferta ou na demanda de um ativo não resulta em grandes oscilações 
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nos preços. Neste sentido, liquidez refere-se ao custo de troca, quanto maior a liquidez, 

menor o custo de transação. (Hasbrouck (2007).  

1.3- Determinantes da liquidez e mercado de acordo com o relatório do BIS (1999)  

Os modelos de microestrutura de mercado explicam como a institucionalidade 

construída em um mercado favorece o aprofundamento do seu grau de liquidez e melhora 

a precificação dos títulos. Dentro deste arcabouço teórico, liquidez de mercado pode ser 

influenciada por diversos fatores. O BIS (1999a) dividiu o conjunto de fatores em três 

categorias: características dos títulos, microestrutura de mercado e comportamento dos 

participantes. A combinação dessas três categorias gera os elementos necessários para 

criar a liquidez de mercado. 

 

1.3.1 Característica ou desenho dos títulos 

Dois elementos são essenciais para promover a liquidez dos títulos: a padronização 

e a concentração dos vencimentos. Isso garante que os papéis sejam fungíveis, uma vez 

que podem ser substituídos uns pelos outros sem custos, porque possuem a mesma 

natureza e valor. Quanto maior a capacidade de substituição entre os títulos, maior será a 

liquidez de mercado. Isto é possível porque aumenta a liquidez das emissões similares e 

torna mais fácil fazer uma posição de hedge em um título com posição em outro título. 

Essa homogeneidade seria maior entre os títulos com maturidades iguais, pois nesse caso 

haveria pouca razão para os negociadores preferirem um título.  

O volume de emissões, a frequência de leilões no mercado primário e a 

strippability6 do papel também são elementos que contribuem para o grau de liquidez.  

Quanto maior o volume de emissões, menor é o bid-ask spread. Pode-se caracterizar o 

título quanto ao volume negociado por tipo de rentabilidade (índice de preços, taxa básica 

de juros, pós-fixados ou prefixados, com rentabilidade cambial, etc.). A baixa frequência 

de emissões contribui para a ampliação da liquidez e profundidade do mercado secundário 

e reduz a volatilidade dos preços. Permite estabelecer um benchmark mais longo, 

podendo servir como referência para a precificação de outros ativos e transmitir as 

intenções de política monetária ao longo de toda a cadeia de taxas de juros da economia 

                                                           
6 No Brasil, esse termo é chamado de decomposição de títulos. 
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e servir de hedge. A strippability do papel é um processo de separação de um título em 

principal e cupons, que possibilita negociá-los separadamente, como valores distintos, 

valores mobiliários sem cupom. Esse instrumento se aplica aos papéis mais longos. Com 

este instrumento, os investidores podem ajustar seus portfólios de acordo com as suas 

necessidades. Desta forma, strippability contribui para a diversificação da base de 

investidores no mercado de títulos, colaborando para a ampliação da liquidez de mercado. 

Vale ressaltar que a escolha da distribuição de a maturidade envolve um trade-off. De um 

lado, se o governo não oferece títulos com a maturidade demandada pelos investidores, o 

mercado exige o pagamento de um prêmio extra para negociar papéis com maturidade 

diferente da desejada, problema frequente no caso de títulos de prazos mais longos. Por 

outro lado, se os papéis são emitidos em diferentes maturidades originais, o tamanho de 

cada emissão será menor, e isso é um fator que contribui para a redução da liquidez de 

mercado.  

Nos países pertencentes ao G-10, tem sido uma tendência reduzir o número de 

maturidades e aumentar o volume de emissões em cada maturidade chave, assim como, 

concentrar a liquidez em pequenas emissões de benchmark. Teoricamente, um mercado 

mais líquido busca uma maior concentração das maturidades originais dos títulos7. 

Essa é uma tarefa difícil para mercados secundários onde predominam negociações com 

dealers, pois estes precisam dar liquidez aos títulos diariamente, e por isso preferem 

desconcentrar vencimentos para ter uma maior manobra de negociação. Em casos como 

esse a transição para um sistema de negociação eletrônica é recomendada.  

1.3.2  Microestrutura de mercado 

Três elementos de mercado são necessários para a análise da influência da microestrutura 

de mercado na liquidez: sistemas de execução de troca, transparência de mercado e custos 

de transação.  

 Sistemas de Execução de troca 

                                                           
7 Nos países do G10 as emissões ficam entre cinco e doze maturidades originais e, em 

muitos países procura-se manter uma zona de quatro maturidades: curto prazo, com 

vencimentos até um ano, médio prazo, com maturidade variando de um a cinco anos, 

longo prazo, de cinco a dez anos, e super longos, mais de dez anos.  
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Um sistema de negociação organizado contribui para o aumento de liquidez. Os sistemas 

de execução de troca referem-se à organização das negociações e/ou a operacionalidade 

de compra e venda no mercado de títulos públicos. Cada estrutura de troca exerce uma 

influência particular na formação do preço de liquidação e na determinação da liquidez 

de mercado. Escolher a melhor estrutura de negociação exige, primeiramente, definir as 

características institucionais de cada mercado para então propor uma estrutura mais 

adequada.  

Há, pelo menos, três sistemas que predominam nos mercados secundários mundiais. O 

primeiro refere-se ao papel do especialista, que cria um mercado para um único título, 

que é caso do New York Stock Exchange (NYSE). O segundo é o sistema de dealers, em 

que predomina a competição, tal como London Stock Exchange ou NASDAQ. Um 

terceiro mecanismo é o matching automático de ordens através de uma plataforma 

eletrônica, onde os compradores e vendedores realizam operações e trocam informações 

sobre preços e volume negociados. (O’Hara, 2001).  

O desenvolvimento da liquidez no mercado secundário requer um mercado primário mais 

dinâmico e eficiente, que leva em conta os tipos de leilões, a instituição responsável pela 

colocação do papel no mercado e pelo processamento e divulgação dos resultados, os 

mecanismos de oferta pública, o sistema de dealers primário e o sistema de reabertura do 

leilão e recompra do papel. A manutenção de leilões competitivos no mercado primário 

aumenta a competição entre os participantes e amplia a liquidez e a eficiência do mercado. 

Quanto maior o número de dealers competindo, mais eficientes tornam-se as 

negociações, pois caem os custos de transação.  

A condução de um sistema de reabertura dos leilões ajuda a aumentar a fungibilidade das 

emissões de benchmark e o grau de fragmentação do mercado.  

Para garantir um mercado secundário líquido, devem-se promover estruturas de trocas 

contínuas, permitindo maior flexibilidade nas estratégias de negociação em comparação 

aos mercados periódicos. O processo contínuo de revelação dos preços de liquidação 

fornece informações atualizadas sobre as condições de mercado, assim como, confiança 

aos market makers.  

 Sistemas de plataformas eletrônicas podem contribuir para formar preços mais 

facilmente e executar transações de hedge mais rápidas. Uma das principais vantagens é 
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a redução do risco do volume de títulos crescer mais do que o mercado pode absorver. 

Como o preço médio depende da profundidade do mercado, no leilão centralizado, o risco 

de execução é menor. 

Do ponto de vista dos emissores, há um ganho pelo aumento da transparência do mercado 

secundário, aumento da liquidez, redução dos spreads e aumento da base de investidores. 

Do ponto de vista dos participantes, reduzem os custos de transação, aumentando a 

eficiência e a liquidez do mercado. O aumento da liquidez leva à redução da volatilidade, 

reduzindo a necessidade de capital para cobrir potenciais perdas. No sistema de 

plataforma eletrônica quem garante a liquidez de mercado é a contraparte central. Os 

custos de transação reduzem porque os riscos de mercado, de liquidez e de crédito são 

menores, dado que são substituídos pelo risco médio de mercado, representado pelo risco 

de crédito da contraparte central. 

 Custo de transação 

O custo de transação é um custo que incide sobre a transferência de propriedade de um 

título (Demsetz, 1968). Há dois tipos de custos: os explícitos e implícitos. Os custos 

explícitos são as comissões de troca, a tributação das negociações e o custo de mudança 

dos sistemas de troca8. Os custos implícitos envolvem uma diversidade maior, passando 

pelas divergências do nível do preço de liquidação, até custos de oportunidade decorrentes 

da incapacidade de trocar no tempo desejado. 

Os custos de transação podem aumentar por ineficiências na intermediação das trocas, 

baixo nível de competição e ausência de uma infraestrutura jurídica forte. Custos menores 

formam preços mais eficientes, reduzem a volatilidade, por isso facilitam as trocas entre 

os participantes de mercado e estimula maior volume de negociações, o que melhora a 

liquidez de mercado. 

Negociações em plataformas eletrônicas podem reduzir o custo de transação. No sistema 

de plataformas eletrônicas o custo é diluído no mercado e pago por todos os participantes. 

Caso o mercado seja formado por dealers, reduzir os custos explícitos de negociação 

poderia contribuir para a ampliação da liquidez de mercado. (Dupont, 1999). 

                                                           
8 O tratamento contábil também é um tipo de custo de transação, apesar da falta de consenso acerca da 

influência dos custos de contabilidade sobre a liquidez de mercado.  
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Adicionalmente, as plataformas eletrônicas substituem alguns aspectos mecânicos das 

funções de negociação, aumentam a eficiência operacional dos mercados, tornam o 

mercado mais ágil, em função da maior rapidez do processamento das ordens e permitem 

que os preços possam incorporar informações com maior rapidez, possibilitando uma 

formação de preço mais eficiente. (Yamagushi, 2001).  

 Transparência de mercado 

Transparência de mercado amplia liquidez por meio de maior volume de informações 

disponíveis aos participantes de mercado no processo de troca9. Está diretamente ligada 

aos sistemas de negociação e liquidação dos títulos, por tornar mais ágil a divulgação das 

informações a todos os participantes de mercado10 no momento da troca.  

Um sistema de trocas que possibilitem acompanhar a todo instante todas as cotações e os 

volumes negociados amplia a transparência, pois é possível acompanhar em tempo real o 

comportamento das negociações durante o dia.  

A transparência de mercado pode elevar a liquidez em três contextos diferentes: 

transparência das autoridades emissoras, transparência do cronograma de emissões e 

transparência de volume e cotações de preços. No entanto, não há previamente um grau 

de transparência ótimo para manter a liquidez de mercado. O nível apropriado difere entre 

os mercados e depende da natureza dos títulos que são trocados, assim como do ambiente 

de mercado. Nos mercados que prevalecem os dealers as informações são divulgadas 

antes da troca, no entanto, o que se torna público são as cotações dos dealers, e não as 

transações. Outros mercados revelam transparência após a troca, com dados de preços e 

volume. Esse é o caso do NYSE e NASDAQ. (O’Hara, 2001).  

Estudos comprovam que o mercado funciona muito bem em um ambiente em que há 

maior transparência do volume negociado e dos preços do papel, e que mantenha o 

anonimato dos traders (Foucault, Moinas e Theissen, 2003; Forster and George, 1992). 

O anonimato dos traders é importante porque ao não se revelar a identidade de cada 

                                                           
9 Essas informações, segundo O’Hara (1995) podem ser públicas (disponíveis a todos os participantes de 

mercado, como as estatísticas anunciadas publicamente) ou privadas (disponíveis apenas aos dealers). 

10 Uma redução da transparência de mercado pode aumentar as vantagens dos traders informados sobre os 

desinformados, criando condições para explorar melhor a sua informação privada e podem retardar as 

negociações dos traders desinformados para captar melhor a informação a partir da observação do 

comportamento dos participantes informados no processo de troca. 
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negociador é possível eliminar o risco individual de cada um e uniformizar o risco de 

mercado pela média de risco dos negociadores (Garfinkel and Nimalendran, 2003, 

Grammig, Schiereck and Theissen, 2001). Um risco de execução de troca menor amplia 

o volume de negociações e melhora a liquidez de mercado. 

1.3. 3  Comportamento e heterogeneidade dos participantes de mercado 

Uma base de investidores diversificada, que inclui investidores domésticos e estrangeiros, 

é essencial para promover maior liquidez, estabilidade e maior eficiência dos mercados 

(World Bank e FMI, 2001), pois cada categoria de investidor apresenta um 

comportamento diferente diante da chegada de uma nova informação e exposição ao 

risco.  

Esta discussão foi reforçada pelo BIS (1999a), ao afirmar que o grau de aversão ao risco, 

a confiança11 dos traders e a sensibilidade à informação apresentam efeitos sobre a 

liquidez de mercado. O estudo demonstrou que a estrutura institucional altera o 

comportamento dos participantes de mercado. Essa estrutura abrange desde as regras de 

estrutura de capital até os sistemas de liquidação e custódia dos títulos e a habilidade para 

captar as informações sobre o movimento dos preços.  

A participação de investidores de vários segmentos de mercado contribui para o aumento 

das negociações, amplia o horizonte dos investimentos e pode diminuir a taxa de risco. 

Investidores com características distintas se expõem ao risco de forma diferenciada e, 

portanto, sua ação estratégica frente a uma nova informação é igualmente diferente. Essa 

heterogeneidade dos participantes torna o mercado menos vulnerável a ataques 

especulativos. 

A diversificação da base de investidores no mercado de títulos públicos pode ser 

conseguida tanto pelo estímulo à maior participação de diferentes tipos de investidores 

domésticos, sobretudo os de varejo, como também pela participação dos investidores não 

residentes. Neste sentido, de acordo com o BIS (1999a), com uma base de investidores 

diversificada, os dealers tornam-se mais confiantes para renovar suas ordens, diminuindo 

o risco de baixa liquidez. 

2. A relação entre os mercados de títulos públicos e DI futuro no Brasil 

                                                           
11 Neste estudo, o aumento da confiança significa um acréscimo na estimativa média do risco que o 

investidor estaria disposto a se submeter em uma negociação.  
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2.1. O debate sobre as relações entre os mercados à vista e futuro 

Logo após a quebra da bolsa de Nova York, em 1987, alguns trabalhos foram realizados 

com o propósito de analisar os efeitos do mercado futuro no comportamento dos preços 

no mercado à vista. Destacam-se os trabalhos de Harris (1989), Bessembinder e Seguin 

(1992) e Brown-Hrusha e Kuserk (1995). Os autores realizaram análise de cross-section 

para estabelecer uma equação explicativa para o desvio-padrão dos preços. Os resultados 

mostraram que houve mudanças no padrão de volatilidade após a introdução do mercado 

futuro, e que isso se devia a maior liquidez e eficiência desse mercado quando comparado 

ao mercado à vista. 

No Brasil, uma das interpretações para a adoção da taxa CDI para precificação dos demais 

ativos de renda fixa destaca fatores de microestrutura que fazem com que esse mercado 

seja o local mais conveniente para a negociação de risco de liquidez e de mercado desses 

títulos. Por isso, a literatura da microestrutura de mercado é a referência utilizada com o 

propósito de auxiliar na análise das características de liquidez do mercado secundário de 

títulos públicos, uma vez que a oferta de títulos públicos líquidos de longo prazo é o 

principal obstáculo para a mudança de referencial do CDI para a Selic no Brasil.  

Embora exista ampla literatura aplicada ao mercado de ações, a análise dessa possível 

inversão de causalidade entre as curvas DI e taxa de juros de vértices de títulos públicos 

e seus possíveis efeitos para a liquidez do mercado de dívida pública ainda é pouco 

explorada, apesar da relevância do problema. Com isso, a referência de trabalhos 

acadêmicos sobre o tema é ainda reduzida. 

O trabalho de Silva (2011) defende que o risco de crédito de títulos públicos no Brasil 

não é nulo, ou seja, o risco de crédito da BM&F é menor do que de títulos públicos.  

Piccoli e Galli (2009) apresentam um estudo comparativo de fatores de risco em carteiras 

de investimento. Para isso, foi simulada uma operação comum no mercado de fundos de 

investimento, a qual consiste na construção de uma “LFT sintética”, por meio de LTNs e 

de DIs futuros. Percebeu-se que em carteiras nas quais não há outro fator de risco 

dominante que não as taxas de juros, por exemplo, em carteiras de fundos referenciados 

em CDI, a construção de uma curva específica para LTNs e de outra para DIs pode 

resultar em diferenças relevantes na mensuração de riscos de mercado. Por outro lado, 

caso haja outro fator de risco dominante, como uma posição prefixada sem hedge, a 
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construção de duas curvas diferentes não trará o benefício de uma maior precisão ao 

modelo. Os autores mostram também que, em estratégias de hedge por duration, o risco 

pode ser aumentado em relação ao hedge por vértices. Esse risco aumenta a ponto de a 

diferença de risco entre as duas curvas praticamente desaparecer. Os autores apresentam 

duas possíveis explicações para a diferença entre as curvas. A primeira é referente à 

possibilidade de os investidores atribuírem um risco distinto para LTNs e para contratos 

de DI futuro (e a diferença observada seria um reflexo dessa percepção distinta). Outra 

explicação é atribuída ao diferencial de critérios de marcação a mercado da ANDIMA e 

da BM&F. Neste caso, uma metodologia unificada poderia contribuir para tornar as 

operações de “LFTs sintéticas” menos voláteis, o que estimularia esse tipo de operação 

em fundos referenciados em CDI. 

Ohanian e Eid Jr (2004) analisam as peculiaridades do risco de mercado das operações 

indexadas à taxa do CDI, no que se refere à sensibilidade do valor de mercado dessas 

operações às oscilações na curva de juros em reais (curva prefixada). Os resultados 

mostraram que essa sensibilidade varia em função de parâmetros como a taxa do CDI e o 

prazo da operação, além do nível de mercado da curva pré. Adicionalmente, os autores 

realizaram uma análise da estratégia de hedge dessas operações utilizando o contrato DI 

Futuro da BM&F. As conclusões mostram que, em determinadas condições, a taxa de 

CDI cria uma exposição gama - negativa às oscilações da taxa pré e, portanto, esse hedge 

deve ser rebalanceado de forma dinâmica. 

2.2. A dinâmica e evolução do Mercado de títulos públicos e DI futuro no Brasil  

No ano de 2012, houve uma alteração sensível entre as taxas Selic e CDI, com o mostra 

o gráfico 1. A queda do juro básico, combinada com a diminuição do número de 

operações no mercado interfinanceiro fez com que a remuneração média do CDI ficasse 

mais distante da Selic (gráfico 2). Os dados do primeiro trimestre de 2012 mostram que 

a proporção entre a rentabilidade média do CDI e a taxa Selic foi de 97,9%. No segundo 

trimestre, a diferença caiu para 97,5%, no terceiro trimestre subiu um pouco para 98% e 

no quarto trimestre, a relação atingiu a mínima de 97,2%. Para efeito comparativo, a partir 

de maio do mesmo ano, a caderneta de poupança mudou seu rendimento para 70% da 

Selic mais TR12, líquido de imposto de renda, em contrapartida, o investimento em CDB 

com prazo inferior a seis meses, tinha sua remuneração menor que a poupança, por 

                                                           
12 Taxa Referencial normatizada pela CMN 



21 
 

exemplo. Dessa forma, pode-se justificar o recorde de R$ 40,5 bilhões de novos depósitos 

em poupança até o mês de novembro. 

 

Gráfico 1 - Taxa Selic - Média % Anual 

Fonte dos dados primários: Banco Central do Brasil. Elaboração da autora. 

No mesmo período, o volume de operações compromissadas do mercado de títulos 

públicos, atingiu a média diária de R$ 636 bilhões. Entretanto, a Selic praticamente não 

é aplicada como benchmark nas operações privadas. 

 

Gráfico 2 – Variação trimestral do CDI em percentual da taxa Selic 

Fonte: Banco Central. 

O mercado do CDI é consideravelmente menor quando comparado com a Selic. Como 

seus efeitos são mais sensíveis, esse seria um dos motivos pelo qual os bancos optem por 
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utilizar a taxa CDI e as grandes instituições operem com a Selic. Entretanto, ao analisar 

o risco de crédito, o diferencial deveria ser inverso, visto que o risco de liquidez é 

considerado pouco provável. 

No ano de 2013, o Banco Central teve o interesse em criar um mecanismo para 

desestimular o uso da CDI como referência da taxa de juros na economia e indexador de 

contratos no mercado financeiro. Sua principal preocupação é devido à má formação 

dessa taxa e a constante diferença entre a CDI e a Selic. 

Como órgão regulador, em março do mesmo ano, o Banco Central tomou como primeira 

medida para ampliar o uso da taxa definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária), 

a criação de um mercado de derivativos em Selic na BM&F. Entretanto, não foi atingido 

seu êxito, pois os bancos deram continuidade na utilização da taxa DI. 

Um ponto favorável para a economia com a unificação da taxa referência para a Selic e 

migração do CDI, resultaria em melhor condução da política monetária e o governo teria 

maior controle da liquidez. 

No ano de 2014, quando a Selic atingiu a marca de 11,25% ao ano, os títulos públicos 

ficaram mais rentáveis e atrativos (vide tabela 1), sendo considerada para a demonstração 

a TR de 0,05% ao mês e investimento por meio de corretoras que não cobram taxa de 

administração para aplicações no Tesouro Direto. 

Tabela 1 – Rentabilidade das aplicações de renda fixa pós-fixadas atreladas a Selic 

 

Fonte: Exame. 
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2.3 A dinâmica do mercado de DI Futuro de taxa de juros  

Tendo suas negociações iniciadas em junho de 1991 e com o objetivo de aperfeiçoar os 

instrumentos de proteção de risco, o contrato de depósito interfinanceiro futuro, DI futuro, 

são acordos de compra ou venda da expectativa de taxa de juro de DI para o período 

compreendido entre a data de negociação e a data de vencimento do contrato e tem como 

base de cálculo a taxa média de DI da Cetip. 

É o principal ativo negociado na BMF&Bovespa e constitui-se em uma referência para a 

economia como um todo por sintetizar as expectativas sobre os comportamentos futuros 

dos juros, além de influenciar direta e indiretamente o comportamento de outros ativos, 

sejam eles à vista ou a futuro. Isso é possível pelo o elevado grau de liquidez, que garante 

a formação de preços em ambiente competitivo e com total transparência. Além disso, 

trata-se de um contrato futuro referenciado em uma taxa amplamente divulgada e 

conhecida pelo mercado, taxa média de DI calculada e divulgada pela Cetip. 

O mercado futuro de taxa de juro viabiliza a transferência de risco, uma vez que no 

mercado de renda variável, os ativos financeiros estão sujeitos as oscilações diárias. Tem 

como principal função de hedge contra grandes oscilações na taxa de juros de algum 

contrato financeiro. As principais estratégias de proteção é a taxa pós fixada contra 

prefixada, onde se caso o investidor tem uma dívida em taxa de juros pós fixada e o 

cenário econômico aponta para uma alta de juros, o certo seria vender um contrato futuro 

de DI, dessa maneira, se a taxa de juros confirmasse as expectativas e subisse, sua dívida 

não seria afetada, pois a taxa pós-fixada foi transformada em taxa prefixada, e a taxa 

prefixada contra taxa pós-fixada, onde se o investidor tiver uma dívida em taxa de juros 

prefixada e houver expectativa de queda da taxa de juros, será possível comprar um 

contrato futuro de DI, ganhando na queda da taxa e protegendo-se contra a oscilação da 

taxa de juros. Além disso, os contratos futuros de DI podem ser usados para especulação 

e também para alavancagem. 

Estes contratos demonstram a expectativa do mercado para a taxa de juro efetiva entre o 

prazo negociado e formam uma das taxas referenciais mais importantes do sistema 

financeiro nacional para várias operações bancárias. 

O vencimento do contrato futuro de DI é mensal e acontece sempre no primeiro dia útil 

do mês. Nesse dia, é divulgada a taxa de juro praticada na véspera, completando as 

informações necessárias para o cálculo da taxa de juro acumulada. As negociações com 
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o contrato que está vencendo podem ser realizadas no pregão até o último dia útil do mês 

anterior ao do vencimento. 

Ao longo dos últimos anos, podemos perceber o quão evoluiu a curva de DI Futuro (vide 

gráfico 3), embora tenha decrescido no começo do período em questão analisado, que 

coincide exatamente com o mesmo período de queda da taxa Selic. 

 

Gráfico 3 – Curva de DI Futuro, no período de 2011 a 2015 

Fonte: ADVFN 

 

Esta análise gráfica corrobora as premissas feitas ao longo desta pesquisa, o mercado 

remunerado pela DI é mais líquido, pelo seu maior volume de negociações, e a curva de 

DI Futuro, atualmente, é o principal índice de referência no mercado de renda fixa e no 

mercado de títulos públicos. 

 

3- Taxa SELIC versus Taxa CDI: características, funções e o debate sobre as 

vantagens da mudança de benchmark  

3.1- Características da taxa SELIC e taxa CDI 

SELIC é o sistema responsável pela liquidação das operações com títulos públicos 

federais.  
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A taxa SELIC é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um 

dia, ou overnight, que possuem lastros em títulos públicos federais, títulos esses que são 

listados e negociados no SELIC, na forma de operações compromissadas. 

O CDI -Certificado de Depósito Interbancário, é um título emitido com a finalidade de 

captação de recursos, para os bancos e instituições financeiras. Difere de outros ativos 

porque a negociação é realizada apenas de uma instituição financeira para outra. Quando um 

banco tem necessidade de tomar dinheiro emprestado de um outro Banco, ele pode emitir 

um CDI e captar este dinheiro no Mercado Interbancário. 

Neste sentido, a Taxa CDI é uma média dos juros praticados pelos Certificados de 

Depósitos Interbancários realizados entre os Bancos. Esta taxa na realidade chama-se 

apenas Taxa DI (Taxa dos depósitos Interbancários), mas muitas pessoas também a 

conhecem por Taxa CDI, ambas se referem a uma mesma taxa. Assim como a Taxa Selic, 

que é utilizada para medir os juros dos títulos públicos, e é calculada como uma média 

obtida pelo sistema Selic; a Taxa CDI é calculada através do sistema Cetip13.  

 

3.2- Correlação entre a Taxa SELIC e a taxa CDI 

O CDI tem sua cotação muito próxima da Selic, por isso muitas vezes as duas taxas são 

confundidas. Isso ocorre para evitar arbitragens no mercado interbancário. 

Ocorre que se a taxa Selic estiver mais elevada que a taxa CDI, um banco poderia tomar 

dinheiro emprestado de outro banco ao custo à taxa CDI e emprestar o mesmo recurso 

para outro banco a uma taxa atrelada à SELIC, ganhando, assim, o diferencial entre as 

duas taxas. Isso  reduz a liquidez dos investimentos que estão atrelados à menor taxa do 

mercado, gerando liquidez apenas para o produto que tivesse maior rendimento. Para 

evitar problemas como esse, o CDI e a Selic caminham juntos. 

Porém, apesar de possuírem rendimentos muito próximos, as taxas CDI e SELIC, têm 

características diferentes. Enquanto a taxa CDI é determinada pela troca de recursos 

realizada entre os bancos, a taxa Selic é determinada pela negociação de títulos públicos 

entre Banco Central e instituições financeiras, tendo como referência de rendimentos a 

meta da Selic estabelecida pelo Copom. 

                                                           
13 Cetip é o nome da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos privados. É um sistema onde 

são registrados, custodiados e liquidados todos os Títulos privados negociados entre os Bancos. A média 

dos juros praticados dentro deste sistema é e. equivalente a Taxa DI, ou Taxa CDI. 
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Isto implica dizer que o custo do dinheiro negociado no mercado interbancário é próximo 

do custo de troca de reservas bancárias, que são vinculadas aos títulos públicos federais 

negociados nas operações de mercado aberto, mas estes tem como base a taxa Selic14. 

Nas operações do Open Market, os bancos buscam compor diariamente o seu caixa, de 

acordo com a variação de reservas bancárias, via operação overnight, por meio da compra 

e venda de títulos federais entre si. 

 

3.3- Por que o CDI é benchmark para o mercado de renda fixa? 

Em termos gerais, “Benchmark” é uma referência para saber se algum investimento é 

bom ou não. 

O CDI é um benckmark muito utilizado para os investimentos de renda fixa porque a 

taxa CDI é a média pela qual os Bancos captam recursos, e em muitos momentos, é 

também a taxa de juros mais competitiva que eles conseguem para captação de recursos. 

Sendo assim, a taxa que os bancos remunerarão os investimentos dos seus clientes, ou 

outra captação que consigam  sempre vai estar relacionada a taxa CDI, seja como % do 

CDI, seja tentando superar o CDI. Muitos fundos de investimento cobram a taxa de 

performance baseados no quanto o fundo ultrapassa a taxa CDI. 

Períodos de alta dos juros com o objetivo de combater a inflação podem provocar estragos 

na rentabilidade das carteiras de renda fixa. Isso ocorre porque o valor de mercado dos 

títulos já emitidos cai, provocando prejuízo para os detentores dos papéis.(COSTA, 

2013). 

Uma maneira que o investidor encontra para se defender do risco em momentos de 

turbulência é reduzir o prazo médio das aplicações. No entanto, por causa da complexa 

estrutura tributária que incide sobre o rendimento das aplicações financeiras, o mais 

confortável é indexar a remuneração dos investimentos aos juros de curto prazo. Dessa 

forma, é possível combinar o alongamento das aplicações, o que garante a menor 

                                                           
14 Open market é um mercado secundário onde instrumentos financeiros são negociados entre as instituições 

financeiras, ou seja, os bancos, corretoras e distribuidoras, também conhecidos como Dealers. Nessa 

operação ocorre a troca de recursos bancários, lastreados unicamente em títulos públicos federais. Nas 

negociações de mercado aberto é que se forma o juro primário da economia, que é o percentual da taxa 

Selic. 

 



27 
 

tributação possível com a segurança de não ficar exposto às mudanças dos juros decididas 

pelo BC. 

As oscilações da Selic também contribuem para o uso da taxa CDI como benchmark nas 

aplicações financeiras. Nos últimos três anos (jan. de 2013 a jan. de 2016), a taxa básica 

de juros variou entre a mínima de 7,25% ao ano e a máxima de 14,25% ao ano. No mesmo 

intervalo, a taxa de inflação, medida em períodos de 12 meses, ficou entre 5,9% e 10,67%. 

A instabilidade dos juros e da inflação justifica a busca dos investidores por aplicações 

indexadas. 

O trabalho de Silva e Holland (2013), analisou empiricamente essa singularidade do 

mercado brasileiro: a dependência da formação dos preços e da taxa de juros no mercado 

secundário de títulos públicos (LTN e NTNF) em relação ao DI futuro. Por meio da 

aplicação de dois procedimentos metodológicos (o método de Granger (1969), que testa 

a causalidade instantânea entre as variáveis, e o modelo de Geweke (1982) para testar a 

causalidade, simultaneidade e dependência linear entre as duas séries no tempo), o estudo  

confirmou a hipótese inicial de que o bid-ask spread e o volume de títulos públicos têm 

forte dependência do bid-ask spread e do volume para contratos de DI futuro de mesmo 

vencimento, dependência devida à causalidade do mercado de DI futuro para o mercado 

de títulos públicos para a maioria dos vértices analisados, indicando que a taxa CDI é 

benchmark para a precificação dos títulos públicos.  

Uma possível explicação, apontada pelos autores, para esta singularidade está nos fatores 

de microestrutura, que fazem com que esse mercado seja o mais conveniente para 

negociar risco de liquidez e de mercado. 

3.4- Vantagens da substituição: Para quem é bom? 

O Banco central tem interesse em desenvolver um mercado  de títulos públicos liquido, 

entre outras razões, porque esse mercado, por meio da crição de uma curva de renda do 

papel, é fundamental na formação de benchmark para a precificação de outros ativos 

financeiros e criação de instrumento de hedge para papéis privados.  

Nos mercados mais desenvolvidos, a curva de rendimentos dos títulos públicos prefixados 

é a base de referência para todos os outros ativos de renda fixa, ou seja, o mercado de 

títulos públicos líquidos desenvolve o mercado futuro. No Brasil, isso só é válido para 
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comparação dos títulos públicos com os títulos de renda fixa privados (por exemplo, 

debêntures)15.   

O mercado brasileiro é diferente do resto do mundo neste aspecto porque o mercado 

futuro se desenvolveu primeiro, apresentando hoje uma liquidez superior à do mercado 

de títulos públicos, o que faz com que a curva de referência seja a curva do DI futuro – 

curva de juros da BM&F - e não a curva de juros do mercado de dívida pública. Isto 

sugere que, do ponto de vista do mercado, o governo brasileiro teria maior risco que o 

mercado privado, o que configura uma anomalia. 

Apesar de todos os avanços no desenvolvimento de instrumentos que dinamizem o 

mercado e elevem a liquidez dos títulos públicos, ainda existe muito espaço para 

aderência ao mercado de títulos públicos para que a Selic se torne benchmark para os 

demais ativos de renda fixa. 

O debate atual aposta numa substituição de benchmark do CDI pela Selic, por verificar o 

crescimento do uso de outros índices de referência para avaliar o desempenho das 

carteiras de renda fixa, tal como o IMA Geral,  no cenário de queda da taxa de juros que 

prevaleceu até o começo de 2013.  

A substituição desse “benchmark“, no entanto, esbarra na dificuldade da falta de oferta 

de ativos, uma vez que o DI ainda é o principal indexador das emissões de títulos 

privados. Hoje, 89% do estoque de títulos privados estão em DI. As novas emissões, 

entretanto, apontam para um enfraquecimento do indexador. O próprio mercado está 

demandando mais títulos com proteção contra a inflação.No entanto, com o aumento da 

taxa de juros em função da elevação da inflação nos nos últimos dois anos, houve uma 

reversão desse processo, uma vez que, o contrato swap DI contra taxa pré-fixada é um 

dos instrumentos mais líquidos do mercado brasileiro de renda fixa. Esse contrato 

apresenta características idênticas de um título zero-coupon. Além disso, são contratos 

registrados, tendo como contraparte central a BM&F Bovespa e, por isso, podem ser 

considerados livres de risco. Por todos esses fatores a estrutura a termo de taxa de juros 

no Brasil é obtida por outros instrumentos que não os títulos pré-fixados emitidos pelo 

governo. Isso faz com que algumas questões evolvendo a relação do mercado futuro e o 

                                                           
15 Ver Tavares e Tavares (2009) in Silva; Carvalho; Medeiros. 
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mercado à vista que são discutidas na literatura internacional não tenha aplicação imediata 

no mercado brasileiro.  

O cenário de juros mais baixos favorece a discussão sobre a troca do CDI pela taxa selic. 

À medida que houver uma mudança nas alocações, com o alongamento do prazo dos 

títulos em carteira, deve aumentar a procura por índices alternativos ao CDI. 

O primeiro passo, com um maior volume de carteiras que adotam benchmarks atrelados 

ao IMA, está ligado ao crescimento dos Fundos Renda Fixa Índices. Tais fundos foram 

beneficiados em 2012 pelo período de queda da taxa básica de juros, que atraiu tanto 

investidores institucionais quanto pessoas físicas. 

Isso explica a disseminação de fundos que adotaram como referencial o IMA-B, que 

acompanhou o desempenho dos papéis atrelados ao IPCA. Segundo levantamento da 

Anbima, havia em 2012 em mercado, 137 carteiras que utilizavam o IMA-B como 

benchmark, sem contar os portfólios que investiam em cotas de outros fundos. Desde o 

lançamento, em 2005, o IMA-B acumulou ganho de 255%, enquanto o CDI apresentou 

variação de 156,49%.(Nogueira, 2013). 

O IMA não substitui o CDI como referencial para fundos de renda fixa. Esse índice tem 

uma carteira com prazo maior enquanto o CDI é a taxa de um dia. O CDI ainda é a 

principal referência para fundos de curto prazo, como os DIs. 

 

4 – Índice IMA Geral e o processo de substituição de benchmark de aplicações 

financeiras no Brasil 

4.1- Índice IMA Geral 

Lançado oficialmente em abril de 2005 o IMA Geral é basicamente uma família de 

índices compostos por títulos públicos que reflete a evolução de uma carteira de títulos 

públicos. Essa família de índices serve como Benchmark para a classe de ativos ou para 

o segmento como um todo. 

Para atender diversas classes de investidores com diversos objetivos de retorno para seu 

portfólio, o IMA Geral é subdividido de acordo com os indexadores dos títulos 

participantes do índice.  
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Os títulos prefixados fazem parte do sub-índice chamado IRF-M, que é composto por 

NTNs e NTN-Fs divididos em dois segmentos, prazo inferior a um ano e prazo superior 

a um ano. A parcela pós-fixada do índice é um sub-índice chamado IMA-S composto 

apenas por LFTs.  

O último segmento do IMA Geral está atrelado a índices de preços, ou seja, é um sub-

índice atrelado a inflação dividido da seguinte maneira: IMA-B composto por NTN-Bs 

(atrelado ao IPCA) dividido em prazos abaixo de cinco anos e acima de cinco anos e o 

IMA-C (atrelado ao IGP-M) composto por NTN-Cs também dividido em prazos abaixo 

de cinco anos e acima de cinco anos. 

Como o SNT não mais emite títulos atrelados ao IGP-M e devido a baixa liquidez nesse 

segmento foi criado um modelo IMA Geral sem a participação do IMA-C chamado de 

IMA-Geral ex-C  

Gráfico  4– IMA-Geral e seus Sub-índices 

  

Fonte: ANBIMA – Elaboração própria 

 Para garantir a representatividade do indicador, a carteira teórica é revista 

mensalmente a fim de verificar possíveis mudanças ocorridas no estoque de títulos em 

mercado. O rebalanceamento da carteia é realizado tal como é apresentado na tabela 2. 

A ANBIMA estabeleceu um convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, 

nesse convênio foi estipulado que a STN enviaria diariamente todas as quantidades 

existentes em mercado para os vencimentos dos títulos que compõe os índices. Assim as 
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os dados utilizados são de fonte confiável e as quantidades na carteira são as quantidades 

em mercado de três dias úteis antes do rebalanceamento das carteiras.  

 

Tabela 2 – Rebalanceamento da carteira dos índices 

 

 

 

 

 

 Fonte: Anbima. Elaboração própria 

Os preços estipulados para os títulos que compõe a carteira teórica são apurados 

diariamente baseados em uma amostra extraída de bancos, gestores de recursos, 

corretoras etc. O preço dos títulos apurados nesta coleta tende a ser o preço justo do papel, 

que seria o preço que a instituição negociaria o papel no dia. 

Os resultados diários e as estatísticas são divulgados diariamente após a apuração dos 

preços no mercado secundário que acorre normalmente depois das 19h. As carteiras 

mensais são divulgadas no site da ANBIMA dois dias antes do rebalanceamento dos 

índices e as quantidades em mercado são divulgadas diariamente com um dia útil de 

defasagem. 

Desde o seu lançamento em 2005 o índice IMA-Geral tem conquistado crescente 

relevância no mercado de renda fixa, não só para investidores com objetivo de 

investimentos em títulos públicos, mas também para investidores em geral que buscam 

retornos absolutos mais elevados na renda fixa. 

Para analisarmos a aderência dos gestores de portfólios e fundos a esse novo benchmark 

utilizaremos uma medida estatística bastante comum em finanças chamada Tracking 

Error, que calcula o quão aproximadamente o portfólio replica um índice específico ou 

um Benchmark. Essa medida é calculada pelo desvio padrão da diferença entre os retornos 

da carteira e do índice. 

Índice Vigência Rebalanceamento

IRF-M

IMA-C

IMA-S

IMA-Geral
Ajustes de pesos de acordo com as alterações dos seus 

quatro componentes.

Do segundo dia útil do mês até o 

primeiro dia útil do mês posterior

Após o cálculo do 

primeiro dia útil 

do mês

Do primeiro dia útil após o dia 15 até o 

dia 15 do mês posterior.
IMA-B

Após o cálculo do 

15° dia útil do mês

IMA-Geral ex-C
Ajustes de pesos de acordo com as alterações dos seus 

três componentes.
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Segundo Grinold (1999), podemos calcular o Tracking Error de um portfólio da seguinte 

maneira 

 

 

Onde: Xi é a diferença entre os retornos do portfólio e do benchmark para o período i, ou 

seja, se di é o retorno do ativo no período i, e bi é o retorno do benchmark no período i, 

então Xi=di-bi.  

 

N é o número de observações, e      =  

  

De acordo com a base de dados extraída do sistema de análise de fundos de investimento 

Quantum Axis, em 2008 de 1.341 fundos de renda fixa analisados, apenas 39 fundos 

apresentaram um Traking Error de 12 meses inferior a 1,50%. Já em 2011esse número 

aumentou para 144 fundos.  

Devemos considerar que os dados devem ser analisados com certa cautela, pois na base 

de dados não entram fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FICs) 

que contribuiriam para um número maior de fundos além de não contemplar fundos que 

existiam na época e não existem hoje, dado que a base de dados considera fundos 

existentes na base de dados atual da CVM. 

Embora esses dados tenham mostrado um crescimento de 269%, ainda existe espaço pra 

aderência a esse índice como Benchmark para uma carteira de renda fixa. Hoje o principal 

Benchmark da classe de ativos (Renda Fixa em geral) é o CDI Certificados de Depósito 

Interbancário que, de certa forma, representam a rentabilidade de operações 

interbancárias com vencimento de um dia útil atrelado a taxa básica de juros da economia 

a taxa Selic. 
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4.2- Uma carteira composta pelo IMA Geral como opção de investimento 

O IMA Geral tem cada vez mais ganhado espaço perante investidores e gestores de 

portfólio, tal reconhecimento é resultado da ótima performance relativa de longo prazo 

comparada as opções de investimento no mercado de renda fixa os riscos envolvidos. 

 

Gráfico 5 – Rentabilidade acumulada IMA Geral versus CDI 

Fonte: Anbima. Elaboração Própria 

O gráfico 5  apresenta mostra a rentabilidade acumulada de uma carteira composta pelos 

títulos públicos que fazem parte do IMA Geral comparada a rentabilidade do CDI. Nota-

se que desde agosto de 2002 a outubro de 2011 o IMA Geral acumulou mais de 300% de 

retorno enquanto o CDI não passou dos 250%. 

Em relação à volatilidade apresentada, nota-se que o IMA Geral traz ao mercado de renda 

fixa um conceito novo. A maioria dos investidores, principalmente pessoas físicas e 

investidores não qualificados, não estão acostumados com o conceito de volatilidade na 

renda fixa. Essa volatilidade é explicada basicamente pela marcação a mercado dos títulos 

que compõe a carteira. Como esses títulos têm vencimentos mais longos, a marcação a 

mercado ajusta valor presente do título diariamente para que ele possa ser negociado com 

seu preço justo no mercado secundário.  
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Entretanto, quando os títulos são mantidos até seu vencimento a rentabilidade prometida 

é mantida, com exceção dos títulos pós-fixados que dependem da taxa de juros básica na 

economia.     

Tabela 3 – Volatilidade do IMA Geral comparada ao CDI 

   CDI IMA Geral 

Volatilidade 12m 0,02% 1,01% 

Volatilidade 6m 0,03% 1,15% 

Fonte: Anbima. Elaboração Própria 

Outra vantagem de uma carteira que acompanha o IMA Geral como opção de 

investimento é o equilíbrio que essa carteira pode oferecer, devida sua composição, em 

diversos cenários macroeconômicos. 

Como o IMA Geral representa a demanda do mercado por títulos, de acordo com o gráfico 

abaixo, observa-se que essa demanda pode mudar ao longo do tempo e o IMA Geral se 

ajusta todos os meses para fazer frente a essas mudanças.   

 

Gráfico 6– Evolução da composição da carteira do IMA Geral 

Fonte: Anbima. Elaboração Própria 
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 De uma forma geral, o índice tem a composição de aproximadamente 1/3 de cada 

tipo de título, dessa maneira intuitivamente é de se esperar um retorno mais equilibrado 

no longo prazo, pois cada título protege a carteira de algum cenário adverso.  

 

 

Gráfico 7- Participação de cada sub-índice na composição do IMA Geral 

Fonte: Anbima. Elaboração Própria 

Se o cenário é de alta de taxa de juros como resultado de uma política monetária 

contracionista  a parte pós-fixada da carteira se beneficia do aumento da taxa básica de 

juros. Se o cenário de desaceleração e como resultado de uma política expansionista o 

Banco Central corta a taxa de juros básica na economia a parcela pré-fixada apresentará 

rentabilidade superior. 

Além desse equilíbrio cerca de um terço do índice, consequentemente do portfólio, é 

composto de títulos atrelados à inflação o que permite que em um cenário de aperto 

inflacionário a carteira se beneficie da alta dos índices de preços mantendo a mesma 

rentabilidade real prometida na compra do título.  

Assim é possível obter uma carteira mais equilibrada, diversificada e rentável através do 

investimento em títulos públicos que compõe o IMA Geral. 
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5. O debate sobre as dificuldades de alteração de benchmark no mercado de renda 

fixa  

A partir da década de 80, passou a ser registrados momentos históricos de instabilidade 

macroeconômica que afetaram diretamente a economia brasileira. Essa vulnerabilidade é 

atribuída como o principal fator na formação do perfil de dívida no curto prazo. 

Os agentes econômicos ao demandarem investimentos em ativos financeiros, analisam 

alguns fatores que são determinantes na sua escolha e que correspondem as suas 

expectativas, tais como: teoria da preferência pela liquidez, condições de incerteza, 

condições de retorno (ajustado ao risco) e de liquidez desses ativos.  

A forma como é gerida a gestão da dívida pública se torna determinante nas 

“preferências” do investidor, ao moldar uma combinação risco retorno que privilegia 

aplicações indexadas a taxa Selic e a taxa DI. 

Desta forma, pode-se afirmar que quanto maior a incerteza dos agentes, estes passam a 

valorizar os atributos de maior liquidez dos ativos em detrimento da rentabilidade, 

consequentemente aumentando o prêmio de risco cobrado para aquisição de títulos de 

maior maturidade e/ou de baixa liquidez. 

Em meados de maio de 2013, cresceu o número de fundos que adotaram outros índices 

de referência para avaliar o desempenho das carteiras de renda fixa. Na ocasião, cresceu 

o volume dos fundos que adotaram ao IMA (Índice de Mercado Anbima) como indexador 

e com o cenário de juros mais baixos favorecia a discussão sobre a troca do CDI como 

principal referencial. Paralelamente, o Bacen já planejava desestimular a taxa CDI para 

uma possível substituição pela Selic. Entretanto, a substituição desse benchmark, esbarra 

na dificuldade da falta de oferta de ativos, uma vez que o DI ainda é o principal indexador 

das emissões de títulos privados. 

O gráfico 8 mostra que, na época, os títulos de inflação apresentavam melhores 

rentabilidades nos momentos em que ocorriam quedas na Taxa Selic, ou seja, quando a 

Selic era reduzida, a rentabilidade do IMA-B acelerava, descolando-se do CDI. 
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Gráfico 8 – Rentabilidade do IMA-B em relação à taxa Selic e ao CDI 

Fonte: STN e Selic 

 

Em agosto desse ano, o governo apresentou o orçamento para 2016 onde estima-se que 

haverá um déficit de R$ 30,5 bilhões, representando 0,5% do Produto Interno Bruto, ou 

seja, os gastos do governo serão maiores do que a arrecadação. Portanto, o país não 

incorrerá de superávit primário para realizar o pagamento dos juros da dívida (títulos que 

estão vencendo) no próximo ano, ou seja, haverá a necessidade de emitir novos títulos de 

dívida. 

O retorno de índices pertencentes ao IMA dos últimos cinco anos são apresentados no 

gráfico 7. Esses índices seguem o rendimento de uma carteira formada por praticamente 

todos os títulos públicos federais em mercado, funcionando como uma alternativa ao CDI. 

No entanto, O CDI ainda é o parâmetro majoritariamente usado pela indústria de fundos 

no país e cuja rentabilidade está diretamente ligada à taxa de juros de curtíssimo prazo 

(STN, 2015). 
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Gráfico 9- Rentabilidade Anual dos Principais Sub-Índices do IMA e do CDI* 

Fonte: Tesouro Nacional e Selic, in relatório anual de dívida (2015) 

Como mostra o gráfico 9, a taxa CDI apresentou retorno médio abaixo do IMA-B durante 

o período de 2010 a 2014. Esse período coincide com a política de redução da meta de 

taxa de juros Selic, o que reforça a tese de que em períodos de queda da taxa de juros há 

uma tendência da substituição da taxa CDI por outra taxa de maior retorno e menor risco. 

O debate sobre a relação entre as taxas DI e Selic se intensificou exatamente nesse 

período, à medida que o diferencial na remuneração entre as duas se ampliou, a partir de 

2011. Os investimentos vinculados à média das taxas praticadas no mercado interbancário 

eram vistos, na prática, como equivalentes a aplicações que acompanhavam os juros 

básicos da economia, estabelecidos pelo Banco Central. 

Observa-se também no gráfico 9 que no acumulado dos últimos cinco anos a taxa CDI 

apresentou rentabilidade menor do que IMA-B, porém no ano de 2015 a taxa CDI 

apresentou maior retorno. O que reforça que em períodos de alta dos juros o investidor 

tenta se defender contra grandes oscilações na taxa de juros, atrelando as suas aplicações 

aos juros de curto prazo. Uma alternativa ao uso da taxa Selic é atrelar os rendimentos 

das carteiras de ativos de renda fixa à taxa CDI de um dia. 

Ainda existe muita insegurança dos agentes em investir em título de dívida pública no 

longo prazo, seja por falta de estabilidade ou de imprevisibilidade econômica. Esse é um 
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dos fatores pelo qual dificulta a formação da curva de juros da Selic no longo prazo, 

tornando dessa forma o mercado de dívida privada mais líquido frente ao mercado de 

dívida pública. Atualmente, existe a curva de DI futuro que é a referência para a 

precificação de todos os ativos privados e também dos títulos públicos. Entretanto, 

existem outras variáveis que inviabilizam a emissão de títulos públicos (sem risco de 

default16) de maturidade mais longa, sua colocação iria requerer a incorporação de um 

prêmio de risco extremamente elevado na remuneração do título. 

Alguns dos fatores que contribuem para dificultar a alteração do índice de referência são 

os riscos de crédito, que é a probabilidade do devedor (governo federal) não honrar a 

dívida, ou seja, não devolver o valor investido mais os juros, os riscos de liquidez, que 

corresponde na capacidade de transformar o título em dinheiro antes do vencimento, ou 

seja a sua liquidez, e os riscos de mercado, que tem a ver com a variação do preço do 

título público visto que nesse mercado é o mais conveniente em negociar os riscos. 

Embora os títulos públicos sejam considerados de baixo risco, mas não são nulos, o risco 

de crédito da BM&F é menor do que de títulos públicos. Entretanto, essa relação deveria 

ser inversa, uma vez que o mercado de títulos públicos possui o menor risco de crédito 

do mercado financeiro. 

Há mais três hipóteses apontadas no trabalho de Silva e Holland (2013) que merecem 

destaque. A primeira hipótese é a de que o risco de crédito de títulos públicos no Brasil 

não é nulo – risco de crédito da BM&F é menor do que de títulos públicos, o que é uma 

peculiaridade do mercado brasileiro, uma vez que, na literatura econômica é consensual 

que o mercado de títulos possui o menor risco de crédito do mercado financeiro. 

A segunda hipótese diz respeito ao alto custo de aquisição de títulos públicos no Brasil 

quando comparado ao custo de negociação de contratos no mercado futuro de taxa de 

juros futuro, ou seja, a alavancagem no mercado de títulos públicos é baixa. No mercado 

futuro de taxas de juros, a liquidação das posições dos participantes é feita pelas 

diferenças de ajustes, a exigência é de apenas depositar uma margem de garantia definida 

pela Bolsa de Mercadorias e Futuros. No caso do mercado de títulos públicos, é necessário 

ter reserva bancária para transacionar o título, o que pode induzir uma migração das 

operações envolvendo taxas de juros para os mercados futuros. Nos mercados mais 

                                                           
16 Descumprimento de qualquer cláusula de um contrato entre devedor e credor. 
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desenvolvidos, como no mercado norte americano, a alavancagem é maior para títulos 

públicos (SILVA E HOLLAND, 2013, pag, 19). 

Por fim, talvez o fator mais relevante seja o fato de a taxa de juros de um dia no Brasil 

ser muito elevada, o que torna menos lucrativo a negociação com títulos públicos. “A 

complicação maior é a que há uma crença de que se a taxa de juros cair a inflação vai 

subir muito, isso torna-se uma das principais restrições da queda dessa taxa, o que 

perpetua essa relação causal entre os dois mercados e a dificuldade do Brasil formar uma 

taxa a termo de taxa de juros de títulos públicos que sirva de benchmark para os demais 

mercados”.(SILVA E HOLLAND, 2013, pag, 19). 

A situação fica mais crítica quando se estima que a taxa de juros vai cair, pois significa 

que a inflação subirá, dificultando a formação de uma taxa a termo que possa ser 

referência em outros mercados. Com as expectativas de aumento da taxa de juros em 

função da pressão de subida da inflação, essa conquista tende a se reverter. Podemos 

observar esse reversão a partir de dezembro de 2014 como mostrou o gráfico 9. 

Importante apontar que o mercado de DI tem funções econômicas importantes de 

previsibilidade de preços e repartição de riscos, que em grande medida dependem da 

liquidez e da abrangência do mercado. Por isso, o crescimento desse mercado, seja com 

relação ao volume de negociação, seja em relação a criação de novos produtos, é muito 

importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CONCLUSÃO 

Esse projeto teve como objetivo analisar a proposta de substituição da taxa CDI pela taxa 

Selic como benchmark para a precificação dos ativos de renda fixa no mercado brasileiro.  

O projeto original previa a utilização da experiência da zona do euro como referência para 

a discussão do caso brasileiro. No andamento da pesquisa, optou-se por não avançar nessa 

direção, devido à enorme turbulência provocada na Europa pela crise financeira e fiscal 

desde 2010, que afetou o mercado de títulos de formas muito diferentes dos problemas 

do Brasil, e pela oportunidade de ampliar a análise do caso brasileiro com a reversão da 

tendência declinante da Selic e as mudanças na dívida pública. 

A principal contribuição do trabalho é a discussão da peculiaridade do mercado brasileiro 

de renda fixa e análise da racionalidade que orienta a decisão de adotar a Selic como 

benchmark do mercado de renda fixa no Brasil, em substituição ao CDI. Para isso, 

apresentou-se a discussão da proposta do IMA Geral como possível alternativa ao CDI, 

suas características e composição e suas vantagens como opção de referência para o 

mercado de renda fixa, frente ao principal benchmark do mercado, o CDI. 

O Brasil é o país com uma das maiores taxas de juros reais do mundo, apesar do curto 

período de redução da taxa Selic de 2011 a 2013. Essa peculiaridade é uma explicação 

possível para a adoção de uma taxa de referência pós-fixada como principal benchmark 

do mercado de renda fixa. A experiência de países desenvolvidos, como os Estados 

Unidos e Japão, mostra que taxas equivalentes ao nosso CDI não servem como 

benchmark para esse mercado, uma vez que os retornos reais se tornariam negativos, e a 

taxa de referência mais usual é a curva de juros dos títulos públicos. 

Indexar ativos ao CDI sempre foi uma atitude prudencial para enfrentar momentos de 

instabilidade. Momentos de inflação controlada e juros mais baixos favorecem a 

discussão sobre a troca do CDI como principal referencial. A questão já vem sendo 

debatida há algum tempo pela Anbima, porém, o aumento da procura por índices 

alternativos ao CDI depende do processo de alteração do perfil dos investimentos, como 

o alongamento do prazo dos títulos. No entanto, O IMA não substitui o CDI como 

referencial para fundos de renda fixa. Esse índice tem uma carteira com prazo maior 

enquanto o CDI é a taxa de um dia. O CDI ainda é a principal referência para fundos de 

curto prazo, como os DIs. 
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Além disso, no Brasil, a cultura do CDI ainda é muito presente para o investidor de varejo, 

mas a tendência é que os índices atrelados ao IMA ganhem cada vez mais espaço. A 

barreira para a substituição do CDI como principal benchmark parece ser muito mais 

cultural do que operacional.  

Pode-se admitir que a escolha de um indexador de referência é muito mais resultado de 

problemas macroeconômicos do que de características inerentes ao próprio mercado, uma 

vez que os determinantes do grau de volatilidade estão relacionadas a fatores exógenos. 

Dito de outra forma, a instabilidade nas políticas econômicas governamentais ou as 

modificações exógenas no volume de transações são muito mais importantes para 

justificar a mudança de indexador do que um possível caráter inerentemente instável. 
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