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fixa completam 20 anos, acreditamos 

que quatro tendências impulsionarão o 
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Introdução 

Há vinte anos, a negociação de ações informatizada 

remodelava a ligação de mercado invisível que 

conecta compradores com vendedores. As mesas de 

operações tradicionais se tornavam digitais, e as 

bolsas de valores globais se tornavam eletrônicas. 

Esses avanços proporcionavam maior conveniência e 

eficiência ao mundo do investimento em ações. 

 

O ritmo da mudança foi mais lento nos mercados de 

renda fixa. A maioria dos títulos é negociada em 

mercados de balcão (OTC) e, naquela época, os 

indivíduos não tinham, muitas vezes, como obter 

cotações de preços em tempo real para milhares de 

títulos. Os grandes investidores normalmente 

telefonavam ou enviavam mensagens aos 

negociadores de títulos, esperavam por estoque 

disponível e, em seguida, negociavam os termos. 

Comprar ou vender dessa forma podia ser trabalhoso 

e pouco transparente. 

 
 

componentes básicos para a montagem de portfólios 

de renda fixa. Pela primeira vez, todos os investidores 

podiam comprar um portfólio de títulos com o clique 

de um botão, por um bid-ask spread conhecido e taxa 

relativamente baixa. 

 

Foi uma mudança sem volta. Um movimento que 

começou com quatro ETFs de renda fixa no iShares 

agora cresceu para US$ 1,7 trilhão em ativos sob 

gestão (AUM) e mais de 1.400 produtos em todo o 

mundo.2 Os ativos de investidores globais em ETFs  

de títulos cresceram 23% ao ano, o dobro do 

crescimento de fundos mútuos de títulos abertos e o 

triplo do crescimento do mercado global de títulos.3 

 

Os ETFs de renda fixa simplificaram a forma como os 

investidores em todo o mundo acessam mercados de 

renda fixa. Milhões de indivíduos e consultores 

financeiros agora usam ETFs para exposição 

conveniente e de baixo custo a milhares de títulos 

globais, enquanto grandes gestores discricionários 

de patrimônio, gestores e proprietários de ativos 

usam uma ampla gama de ETFs de renda fixa para 

fazer calibrações especializadas em seus portfólios 

multibilionários. A conveniência dos ETFs de renda 

fixa faz com que eles sejam os principais candidatos 

para uso em estratégias que buscam obter perdas de 

investimento para compensar ganhos tributáveis. 

 

O futuro parece brilhante para o crescimento de  

ETFs de renda fixa porque ajudam todos os tipos de 

investidores a enfrentar os problemas mais 

complicados na renda fixa. Na verdade, pensamos 

que os desafios associados à inflação elevada e às 

taxas de juros crescentes atrairão mais investidores 

de ETF iniciantes e levarão os investidores existentes 

a encontrar novas formas de usar estas versáteis 

ferramentas de investimento. O motivo: ao longo de 

20 anos, os ETFs de renda fixa tornaram-se 

fundamentais para o investimento em renda fixa. 

 
 

Rob Kapito 

Presidente 

Salim Ramji 

Diretor global de ETFs 

e de investimentos de 

índices 

Ao longo de 20 anos, 
os ETFs de renda 
fixa tornaram-se 
fundamentais para o 
investimento em 
renda fixa.” 

Em seguida, no verão de 2002, o iShares lançou os 

primeiros ETFs de renda fixa nos EUA, inovações que 

romperam muitas barreiras ao investimento em 

renda fixa.1 Os ETFs de renda fixa conectaram os 

mercados fragmentados de renda fixa com 

negociações transparentes e líquidas na bolsa e 

criaram uma classe inteiramente nova de  

1 O iShares lançou os primeiros ETFs de títulos nos EUA em julho de 2002 (LQD, SHY, IEF, TLT). 

2 BlackRock, Bloomberg, Morningstar (em 31 de março de 2022). 

3 Simfund para MFs dos EUA (em dezembro de 2021), Broadridge para MFs fora dos EUA (em novembro de 2021), BlackRock GBI iShares para ETFs globais (em dezembro de 2021), Bank of International Settlements e 

Securities Industry and Financial Markets Association para o mercado de títulos globais (em julho de 2021). A taxa de crescimento anual média de ETFs de títulos de 23,4% se compara com a taxa de crescimento de fundos 

mútuos abertos de 9,5% nos cinco anos encerrados em 31 de dezembro de 2021. De acordo com a BIS e a SIFMA, o valor do notável mercado de títulos globais cresceu 7,3% anualmente nos cinco anos que terminaram em 

31 de dezembro de 2020, os dados mais recentes disponíveis. 
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O setor de ETFs de títulos globais está crescendo ainda mais rápido 

do que esperávamos. A era da pandemia acelerou a adoção de ETFs 

de títulos de maneira autorreforçada e, acreditamos, duradoura. 

Foram necessários 17 anos para que o AUM do setor de ETFs de 

títulos atingisse US$1 trilhão. Há três anos, à medida que o setor se 

aproximava desse marco, prevemos que o AUM de ETFs de títulos 

globais dobraria até o final de 2024.4 No entanto, acreditamos  

que o setor de ETFs de títulos globais está preparado para atingir  

US$ 2 trilhões em 2023 — 18 meses antes — apesar das condições 

macroeconômicas atualmente desafiadoras. 

 

Para refletir a trajetória de crescimento mais rápida do que o 

esperado e a aceleração de quatro tendências seculares: 

 

Crescimento real e projetado de AUM de ETFs de 

títulos globais (US$ B) US$5.000 

US$ 2.800 

Atualizamos nossas perspectivas e projetamos 

que o AUM de ETFs de títulos globais atingirá 

US$ 5 trilhões até o final de 2030.  

US$ 1.546 

US$ 492 

US$ 203 

2010 2015 2020 2025 2030 

4 BlackRock, “Primed for Growth: Bond ETFs and the path to $2 trillion,” junho de 2019. Fonte: Projeção da BlackRock em 1 de maio de 2022. Sujeito a alterações. As figuras são apenas para fins ilustrativos 

e não há garantia de que as previsões feitas serão concretizadas. 
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Triplicar o AUM global é possível nesta década, e a aceleração na adoção de ETFs de títulos será impulsionada por quatro tendências 

poderosas que ampliam e aprofundam seu uso. Os ETFs de títulos representam apenas 2% dos US$ 124 trilhões do mercado de renda fixa 

global, acima de cerca de 0,3% dos ativos globais de 10 anos atrás.5 Com US$ 5 trilhões em AUM, a penetração de ETFs de títulos totalizaria 

apenas cerca de 5% do mercado de renda fixa global — menos da metade da participação de ETFs de ações globais.6 

Componentes básicos em 
portfólios 60/40 evoluídos: 
Cada vez mais investidores combinam ETFs de 

títulos com estratégias ativas para atender melhor 

aos objetivos de investimento e evitar riscos 

indesejados. 

Ferramentas para 
buscar retornos ativos: 

Investidores institucionais, incluindo gestores ativos, 

estão se voltando para ETFs de títulos visando 

transparência, acesso, liquidez e eficiência de portfólio. 

Quatro tendências 

poderosas de 

crescimento de ETFs 

de títulos Catalisadores para 
modernização dos 
mercados de títulos: 
Os ETFs de títulos estão remodelando a estrutura do 

mercado de renda fixa, o que ajuda a impulsionar a 

eletronificação, a precificação algorítmica de títulos 

algorítmicos e a negociação orientada por portfólio. 

Fontes cada vez mais 
precisas de possíveis 
retornos: 
Os novos ETFs de títulos fornecem exposições de 

renda fixa mais precisas e permitem aos investidores 

compor portfólios cada vez mais personalizáveis, 

proteger contra riscos e aproveitar oportunidades. 

5 Tamanho atual do mercado de títulos globais: Estimativas do Bank of International Settlements, Securities Industry and Financial Markets Association encontradas no 2021 SIFMA Capital Markets Fact Book, 28 de julho 

de 2021. Veja também: BlackRock, “Transforming the Bond Markets with Fixed Income ETFs,” julho de 2021. 

6 Bloomberg (em 31 de março de 2022) para ações. A capitalização de mercado do Russell 3000 Index, STOXX Europe 600 Index e MSCI Asia Pacific All Country Index é igual a US$ 74,6 trilhões. Markit, BlackRock para 

ETFs (em 31 de março de 2022). O AUM para o mercado de ETFs de ações nos EUA, na Europa e na Ásia-Pacífico foi de US$ 7,6 trilhões. 

6 

LATAMM0522L/S-2223055-6/25 

  

 

 



Conteúdo Introdução O caminho para US$ 5 trilhões Tendência 1 Tendência 2 Tendência 3 Tendência 4 Conclusão 

7 

LATAMM0522L/S-2223055-7/25 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Componentes 
básicos em 
portfólios  
60/40 evoluídos 

 

 



Os ETFs de títulos são 
componentes básicos altamente 
úteis para ajudar a maximizar a 
parte “40” do portfólio padrão 
“60/40” composto de ações e 
títulos. 

Análises cada vez mais sofisticadas destacam como 

combinar estratégias de forma eficiente para alcançar 

objetivos específicos de investimento e risco.  

O aumento ou a redução de exposições por meio de 

ETFs de títulos, por exemplo, modulando entre alto 

rendimento e títulos governamentais, pode ajudar os 

investidores a criar portfólios evoluídos ao calibrar 

objetivos, como renda, preservação de capital ou 

diversificação de risco de capital. 

Historicamente, a maioria dos investidores que 

montam portfólios fez escolhas binárias entre uma 

estratégia de rastreamento de índice e uma estratégia 

ativamente gerenciada. Os que favorecem a gestão 

ativa muitas vezes escolheram alguns dos “melhores” 

gestores para representar suas alocações de renda 

fixa.  

78% dos investidores 
profissionais em todo o mundo 
afirmaram em uma pesquisa 
recente que pretendem 
aumentar a exposição a ETFs de 
títulos no próximo ano, acima 
dos 66% em 2021.8 

Uma desvantagem dessa abordagem é que várias 

estratégias gerenciadas ativamente podem alcançar 

objetivos opostos, o que pode efetivamente cancelar 

pontos de vista altamente convictos no nível do 

portfólio.7 

Outra desvantagem importante é que a abordagem 

tradicional também pode deixar os investidores 

expostos a riscos inesperados. Por exemplo, muitos 

gestores ativos de renda fixa procuraram gerar renda 

nos últimos anos, investindo em títulos mais 

arriscados e de alto rendimento. Entre 2015 e 2021,  

a correlação entre o fundo médio de títulos de núcleo 

intermediário rastreados pelo Morningstar e o 

mercado de ações dos EUA se estreitou, desgastando 

os possíveis benefícios de diversificação normalmente 

buscados em renda fixa.9 O avanço rápido para 2022 e 

um portfólio tradicional de 60/40 com um perfil de 

títulos mais arriscado podem ter resultado em um 

desempenho surpreendentemente ruim no primeiro 

trimestre, pois os mercados de ações e títulos foram 

liquidados. 

 

Há muito tempo acreditamos que a escolha ativa/de 

índice foi uma falsa dicotomia.10 Nossas conversas 

com investidores de patrimônio reconhecem cada 

vez mais as vantagens de combinar ETFs de títulos 

de índice com estratégias ativamente gerenciadas. 

Observamos um número cada vez maior de 

investidores de patrimônio que procuram diversificar 

os ativos de risco no nível do portfólio com 

estratégias simples de “barra” de títulos que 

consistem em ETFs amplos de títulos de índice e 

fundos mútuos de renda fixa gerenciados 

ativamente que buscam retornos não 

correlacionados.11 

7 BlackRock, “Time to get your core in shape: Regulation, technology and evolving client needs demand a re-think of portfolio construction that will revolutionise the role of index strategies in portfolios,” 8 de outubro de 2018. 

8 Brown Brothers Harriman, “2022 Global ETF Investor Survey: Pace of investor demand for ETFs accelerates, closing the gap with other investment products.” 17 de março de 2022. Em janeiro de 2022, a empresa pesquisou 

386 investidores institucionais, consultores financeiros e gestores de fundos dos EUA, Europa (incluindo Reino Unido) e da grande China. 

9 Morningstar (em 31 de março de 2022). A correlação entre o S&P 500 Index e a categoria de títulos intermediários Core-Plus da Morningstar foi de 0,41 em 31 de março de 2022, em comparação com 0,09 para o Bloomberg 

U.S. Aggregate Bond Index. A correlação varia entre +1 e -1. Uma correlação de +1 indica retornos movidos em conjunto, -1 indica retornos movidos em direções opostas e 0 indica nenhuma correlação. 

10 BlackRock Investment Institute, “Blending returns – a refresh,” 21 de abril de 2022. 

11 BlackRock, com base no total de visualizações de página de slides de vendas usados com clientes do U.S. Wealth Advisory em 2022 até 29 de abril de 2022. 
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Impulsione seus títulos para 
ajudar na evolução de portfólios 
de renda fixa 
A combinação de ETFs de títulos com rastreamento de índice com estratégias gerenciadas ativamente pode ajudar os 

investidores a calibrar objetivos de portfólio, como renda, preservação de capital ou diversificação de risco de ações. 

ETFs de títulos 
Alta transparência, fácil personalização 

MFs flexíveis/alternativos 
Busque novas fontes de retorno 

Encontre o equilíbrio certo 

Objetivos de investimento: 

Renda 

Crédito, alto rendimento 

Diversificação de patrimônio 

Títulos principais, grau de investimento, prazo mais longo 

Preservação de capital 

Estratégias flexíveis de curto prazo 

Fonte: BlackRock, (em março de 2022.) Esta figura têm fins meramente ilustrativos. Não há garantias de que um mercado de negociação ativo para ações de um ETF será desenvolvido ou mantido. 
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Um título de longo prazo: 
entradas sólidas de ETFs no 
primeiro trimestre de 2022 

Mais de US$ 40 bilhões foram transferidos para ETFs de títulos globais 

no primeiro trimestre de 2022, mesmo como um aumento de geração  

na inflação e uma política monetária mais rígida, o que resultou em 

reduções de preços mais acentuadas por benchmarks de títulos 

seguidos de perto.12 Os fluxos do primeiro trimestre também mostram 

que os ETFs de títulos podem ser úteis para atuar em mercados 

desafiadores: enquanto US$ 10 bilhões saíram dos ETFs de títulos de 

alto rendimento no primeiro trimestre de 2022, mais US$ 22 bilhões 

foram transferidos para ETFs com foco em títulos do governo.13 Para 

comparação, estima-se que US$ 150 bilhões saíram de fundos mútuos 

de títulos globais no mesmo período.14 

 
 

12 Fluxos de ETF: BlackRock, Bloomberg (em 31 de março de 2022).  

O Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index caiu 6% no primeiro trimestre de 2022, a maior 

perda trimestral desde 1980, de acordo com o The Wall Street Journal, “Bond Market Suffers 

Worst Quarter in Decades,” 31 de março de 2022. 

13 BlackRock, Bloomberg (em 31 de março de 2021). 

14 Morningstar (estimativa de 5 de maio de 2022 para o primeiro trimestre de 2022). 

 

 

 



A gestão moderna de portfólio de títulos requer 
o uso de vários instrumentos para obter uma 
exposição eficiente e gerir os riscos, e como os 
ETFs de títulos cresceram em escala e liquidez, 
suas qualidades de baixo custo de negociação, 
velocidade de execução e granularidade de 
exposição os tornaram integrados nos 
portfólios de títulos na Europa.” 

Michael Krautzberger 
Diretor de renda fixa fundamental na EMEA 
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Os maiores e mais influentes investidores institucionais do mundo tornaram-se adotantes de ETFs de títulos de mais rápido crescimento com 

base na resiliência e na liquidez que os produtos demonstraram de forma convincente nos primeiros dias da pandemia.15 A adoção institucional 

está se tornando mais ampla e profunda: de acordo com uma pesquisa recente, 65% das instituições alocaram globalmente mais de 30% de seu 

portfólio a ETFs de títulos.16 

Gestores de ativos, fundos de pensão, seguradoras e bancos centrais estão se voltando para ETFs de 
títulos por quatro motivos: 

01 03 
Transparência em termos de títulos e preços, que 

permanece em total contraste com o mercado de 

títulos OTC subjacente. 

Eficiência, uma vez que os ETFs de títulos permitem 

uma exposição instantânea e econômica a centenas 

ou milhares de títulos individuais em uma única 

negociação na bolsa. Esse atributo foi reconhecido 

pelos bancos centrais, por exemplo, que buscam 

expandir ou reduzir rapidamente as participações. 

02 04 
Liquidez historicamente duradoura e consistente 

em comparação com títulos individuais, 

particularmente em mercados sob pressão.17 

Acesso cada vez mais granular a uma variedade de 

exposições de renda fixa em crédito, setores, duração, 

fatores, resultados sustentáveis e definidos, como 

exposições protegidas. 

15 Risk.net, Jane Street Capital, “Institutional ETF trading: Innovation, efficiency and versatility fuel growth,” quarto trimestre de 2021. A empresa pesquisou 380 traders globais de ETF em empresas compradoras por telefone 

entre março e setembro de 2021. 

16 Brown Brothers Harriman, “2022 Global ETF Investor Survey: Pace of investor demand for ETFs accelerates, closing the gap with other investment products.” 17 de março de 2022. Em janeiro de 2022, a empresa pesquisou 

386 investidores institucionais, consultores financeiros e gestores de fundos dos EUA, Europa (incluindo Reino Unido) e da grande China. 

17 BlackRock, “Turning point: How volatility and performance in 2020 accelerated institutional adoption of fixed income ETFs,” julho de 2020. 
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Tradicionalmente, usamos 
títulos individuais para 
expressar nossas visões 
táticas. Atualmente 
usamos cada vez mais ETFs 
como soluções de liquidez 
em nossos portfólios 
juntamente com títulos, 
futuros e outros veículos 
de investimento.” 

Muitos clientes institucionais compraram ETFs de títulos pela 

primeira vez em 2020 e, desde então, muitos encontraram  

novas maneiras de usar ETFs de títulos. Gestores ativos que 

historicamente criaram portfólios exclusivamente com títulos 

individuais estão usando ETFs de títulos como ferramentas para 

gestão de liquidez, eficiência de portfólio e potencial geração alfa 

no nível de portfólio. Embora muitos gestores tenham usado de 

maneira consistente os ETFs de títulos para aumentar ou diminuir 

rapidamente exposições de risco tático, alguns estão começando a 

perceber que ETFs de títulos também podem representar “betas” 

(exposições de longo prazo no mercado principal) e “tilts” (uma 

alocação persistente para uma exposição de retorno específica, 

por exemplo, alto rendimento) que pode substituir um grande 

número de títulos individuais em portfólios. Os gestores também 

estão cada vez mais usando ETFs de títulos como alternativas de 

gestão de risco para futuros ou swaps, como instrumentos de 

gestão de caixa e liquidez e como ferramentas para transições de 

portfólio em larga escala. 

James Keenan, CFA  

Diretor executivo de investimentos  

e Codiretor global de crédito 

As instituições estão agora 
entre os usuários de ETFs 
de títulos que mais 
crescem. 

• Os 10 maiores gestores globais de ativos usam ETFs de 
títulos.18 

• 37 instituições oficiais usam ETFs de títulos iShares, 

incluindo 10 bancos centrais.19 

• 95% das pensões públicas pesquisadas relataram aumentar 

o uso de ETFs de títulos durante a volatilidade recente ou que 

provavelmente aumentarão o uso de ETFs de títulos no 

futuro.20 

• 8 das 10 maiores seguradoras dos EUA usam ETFs de títulos e 

5 delas adotaram ETFs de títulos após os mercados voláteis de 

março de 2020.21 

18 Análise da BlackRock de registros do SEC 13-F para os EUA. Análise da BlackRock de títulos autorrelatados por gestores de ativos na Europa e Ásia. Os 10 principais 

gestores globais de ativos determinados por pensões e investimentos em 2021. 

19 Estimativa da BlackRock com base no envolvimento do cliente (em 20 de abril de 2022). 

20 Pesquisa global da Institutional Investor e BlackRock com 59 entrevistados de previdência pública realizada no primeiro trimestre de 2022. 

21 S&P Global Intelligence, análise da BlackRock de registros com a Associação de Comissários de Seguros (NAIC, pela sigla em inglês) e a Comissão de Valores Mobiliários. 
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O regulamento está 
permitindo a adoção de 
ETFs de títulos dos EUA 

Vemos a mudança regulatória como um catalisador para a 

adoção institucional de ETFs de títulos nos EUA. Por exemplo, no 

ano passado, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado 

de Nova York alterou suas regras para conceder a determinados 

ETFs de títulos uma classificação de capital baseada em risco 

semelhante à de títulos individuais. Esse tratamento atualizado 

reflete a crescente visão regulatória e a política de que os ETFs de 

títulos devem ser tratados como títulos por motivos contábeis e 

de capital baseados em risco.22 Alterações de regra semelhantes 

podem fazer com que mais companhias de seguros usem ETFs 

de títulos para atender aos objetivos de seus segurados.23 

 
 

22 BlackRock, “Unlocking new opportunities: How the evolving regulatory and 

market environment is creating new opportunities for insurers to use fixed 

income ETFs,” 14 de abril de 2022. 

23 Fitch Ratings, “Regulatory Change to Drive Insurance Demand for Fixed Income 

ETFs,” 20 de janeiro de 2022. 
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Os ETFs são o 
único fator de 
importância para  
a evolução da 
estrutura e liquidez 
do mercado de 
renda fixa.” 

Dan Veiner 

Diretor global de operações de renda fixa 

O crescimento de ETFs de títulos e seu ecossistema 

ajudou a impulsionar avanços na negociação eletrônica e 

precificação algorítmica de títulos individuais, que juntos 

ajudaram a melhorar a transparência e a liquidez nos 

mercados de títulos subjacentes. 
 

Esses avanços estão criando um ciclo virtuoso que permite mais transações de mercado de 

ETFs primárias e secundárias e expandem o número de títulos individuais que podem ser 

precificados e negociados diariamente.24 A pandemia acelerou o ritmo da modernização do 

mercado orientado por ETFs. Esperamos que os ETFs de títulos desempenhem um papel 

ainda mais importante na forma como os investidores acessam mercados de renda fixa no 

futuro próximo. 

 

Criticamente, a nova arquitetura gira cada vez mais em torno de cestas de negociação de 

títulos, particularmente de alto rendimento e participações com grau de investimento em 

ETFs líquidos. A negociação eletrônica e a precificação sofisticada permitem que os 

corretores comprem ou vendam simultaneamente um grande número de títulos individuais 

por meio das chamadas negociações de portfólio. Este mercado centrado em cestas 

favorece uma aceleração ainda maior da adoção de ETFs de títulos, uma vez que um 

número crescente de transações de renda fixa envolvem direta ou indiretamente ETFs de 

títulos para aquisição ou proteção contra riscos. 

24 BlackRock, “The Next Generation Bond Market,” julho de 2017. 
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Como os ETFs 
modernizaram a 
estrutura de mercado de renda fixa 

A adoção convencional de ETFs de títulos decolou inicialmente em meio com modelos de preços algorítmicos para 

lidar com volumes em rápido crescimento. a crise financeira global de 2008-2009, em parte 

devido a grandes mudanças na estrutura de mercado vigente. A volatilidade 

extrema e a supervisão regulamentar mais rigorosa após a crise Em parte devido a um aumento na 

aumentaram os custos de financiamento e de capital para os intermediários de mercado atividade de negociação 
de ETFs de títulos, os volumes de negociação eletrônica tradicionais.25 Por sua vez, esses intermediários 

— bancos e em títulos com grau de investimento nos 
EUA no corretores — acharam menos econômico armazenar final de março de 2022 foram 
responsáveis por 36% 
estoques de títulos e se afastaram dessa 
abordagem principal para a criação de mercados.26 do volume total negociado para esses títulos, 
acima 

dos 21% no início de 2019.27 

Os investidores precisaram se adaptar à diminuição dos 

volumes e da disponibilidade de títulos individuais. Muitos 

mudaram para ETFs de títulos devido à sua negociabilidade na 

bolsa. Essa tendência levou ao 
aumento dos criadores de mercado especializados que interagem com o 25 BlackRock, “The Next Generation Bond Market,” julho de 2017. 

mercado aberto e os provedores de ETF, chamados de “participantes 26 BlackRock, “The Modernization of the Bond Market,”, outubro de 2019. 

autorizados” (APs). Por sua vez, os APs desenvolveram 27 Coalition Greenwich (em 31 de março de 2022). 
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Fonte: Coalition Greenwich (em 31 de março de 2022). 
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A adoção principal dos ETFs de títulos inicialmente 

decolou entre a crise financeira global de 2008-2009, em 

parte devido a grandes mudanças na estrutura de 

mercado predominante. A volatilidade extrema e a 

supervisão regulamentar mais rigorosa após a crise 

aumentaram os custos de financiamento e de capital para 

os intermediários de mercado tradicionais.25 Por sua vez, 

esses intermediários — bancos e corretores — acharam 

menos econômico armazenar estoques de títulos e se 

afastaram dessa abordagem principal para a criação de 

mercados.26 

 

Os investidores precisaram se adaptar à diminuição dos 

volumes e da disponibilidade de títulos individuais. Muitos 

mudaram para ETFs de títulos devido à sua 

negociabilidade na bolsa. Essa tendência levou ao 

aumento dos criadores de mercado especializados que 

interagem com o mercado aberto e os provedores de ETF,  

Em parte devido a um aumento na atividade 

de negociação de ETFs de títulos, os 

volumes negociação eletrônica em títulos 

com grau de investimento nos EUA no final 

de março de 2022 foram responsáveis por 

36% do volume total negociado para esses 

títulos, acima dos 21% no início de 2019.27 

25 BlackRock, “The Next Generation Bond Market,” julho de 2017. 

26 BlackRock, “The Modernization of the Bond Market,” outubro de 2019. 

27 Coalition Greenwich (em 31 de março de 2022). 
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chamados de “participantes autorizados” (APs). Por sua 

vez, os APs desenvolveram tecnologias de negociação 

eletrônica com modelos de preços algorítmicos para lidar 

com volumes em rápido crescimento. 

Proporção de negociação eletrônica em títulos de grau de investimento e de alto 
rendimento nos EUA 



Destaque na 
Europa: Novas 
janelas para 
transparência 

O ecossistema de ETFs europeu deve se beneficiar de uma evolução mais aprofundada da 

estrutura de mercado, com a disponibilidade de uma fita consolidada que agrega e divulga 

relatórios de negociação de ETFs a todos os locais e clientes quase em tempo real. 
 

Os mercados europeus nunca apresentaram uma visão consolidada da negociação  

pan-europeia, e os investidores muitas vezes não têm a transparência e a plena 

compreensão da profundidade de uso, liquidez e descoberta de preços nos ETFs 

europeus. No entanto, é provável que essa situação mude.28 

 

Na nossa opinião, as iniciativas regulamentares e os esforços do setor para a 

harmonização do mercado irão provavelmente reforçar a visibilidade dos ETFs europeus 

como instrumentos financeiros líquidos e de baixo custo. Assim como aconteceu nos EUA, 

a disponibilidade de dados de mercado em tempo real e acessíveis deve aumentar a 

confiança do mercado em veículos de investimento transparentes, como ETFs. Como 

resultado, esperamos que a próxima fase de adoção dos ETFs europeus seja conduzida 

por investidores europeus, bem como por usuários internacionais dos ETFs de UCITS.29 

28 Em Novembro de 2021, a Comissão Europeia propôs um novo modelo consolidado de provedor de fita na sua 

revisão do Regulamento de Mercados em Instrumentos Financeiros (MiFIR). 

 

29 Os ETFs de Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (UCITS), regulados pela União Europeia, 

oferecem um padrão exclusivo de divulgação e proteção do investidor transnacional. 
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Fontes cada vez 
mais precisas de 
possíveis retornos 
 

 



Os ETFs de títulos mais recentes 

estão dividindo o mercado de 

renda fixa em exposições cada vez 

mais granulares que podem ser 

combinadas em portfólios 

altamente personalizáveis. Muitas 

estratégias apresentadas em ETFs 

de títulos mais recentes estavam 

disponíveis anteriormente apenas 

para investidores maiores a um 

custo elevado e grande 

dificuldade, se houver. 

Os primeiros ETFs de títulos entregaram ampla 

exposição de rastreamento de índice a mercados 

inteiros ou classes de ativos. Os ETFs de títulos mais 

recentes dividem as classes de ativos em exposições 

mais precisas em crédito, setores, durações, 

sustentabilidade e outros fatores de risco. Essa 

granularidade crescente permite que os investidores 

redefinam sua exposição desejada ao mercado. Por 

exemplo, o novo conjunto de ferramentas de ETFs de 

títulos permite que os investidores separem uma 

exposição de mercado convencional de base ampla, 

como o Bloomberg US Aggregate Bond Index,  

 

Olhando para o futuro, 
acreditamos que essa nova 
geração de ETFs de títulos mais 
ativos pode atingir US$1 trilhão 
em AUM até 2030, em relação 
aos aproximadamente US$  
200 bilhões atuais. 

e insiram um componente de proteção contra inflação 

substituindo a exposição de títulos do Tesouro dos EUA 

pela exposição protegida contra inflação do Tesouro 

dos EUA (TIPS). Agora, há várias maneiras de definir 

resultados em, por exemplo, estratégias de grau de 

investimento com ETFs que buscam proteção contra 

taxas de juros, inflação ou outros riscos. 

Muitos ETFs de títulos mais recentes também 

permitem novo acesso a fontes diversificadas de 

rendimento. Um exemplo são os ETFs de títulos que 

oferecem acesso ao alto rendimento da Ásia, uma 

classe de ativos de difícil acesso que recentemente 

interessou investidores globais. Exposições 

semelhantes continuarão a ajudar a diversificar as 

fontes de rendimento potencial para investidores 

globais. 

A nova geração de inovação em ETFs está apenas 

começando. Ela se concentrará na combinação de 

estratégias sofisticadas, como sustentabilidade, 

fatores e um número cada vez maior de resultados 

definidos. Essas estratégias começarão a desfocar as 

linhas entre o que foi geralmente considerado índice e 

ativo, uma vez que serão orientadas por metodologias 

baseadas em regras e a critério de gestores 

individuais. Dada a simplicidade e a conveniência que 

os ETFs oferecem, vemos o crescimento dessas novas 

estratégias juntamente com ETFs de títulos tradicionais, 

títulos individuais e instrumentos derivados. 

Esse crescimento é possível porque os ETFs de títulos 

de precisão da nova geração finalmente permitirão 

que os investidores pensem em portfólios, não como 

listas de títulos, mas como coleções de riscos que 

podem ser desagregadas e remontadas com base nas 

condições de mercado em evolução, objetivos de 

investimento e preferências de risco. 
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Conclusão 
O advento dos ETFs de títulos está revolucionando a forma como as pessoas investem em 

renda fixa. Há vinte anos, teria sido difícil, se não impossível, apenas imaginar a compra ou a 

venda de milhares de títulos em uma única negociação a um preço transparente, exatamente 

o que os ETFs de títulos têm permitido aos investidores fazer. Os ETFs de títulos trouxeram 

transparência, acesso, liquidez e eficiência a milhões de investidores de renda fixa. 

Como muitas tecnologias, a adoção de ETFs de títulos foi acelerada pela dinâmica da 

pandemia, que expôs ineficiências duradouras em mercados de renda fixa. O crescimento 

dos ETFs de títulos persiste, mesmo diante da inflação e taxas crescentes, enquanto 

investidores ao redor do mundo procuram maneiras melhores de obter retornos de renda 

fixa. 

Acreditamos que os portfólios evoluídos irão apresentar cada vez mais ETFs de títulos como 

elementos essenciais para calibrar riscos e oportunidades, ao mesmo tempo em que 

aumentam a liquidez e reduzem os custos. Além disso, acreditamos que os investidores 

institucionais continuarão a aumentar a adoção dessa poderosa tecnologia, e a inovação dos 

ETFs de títulos trará ao mercado ferramentas mais precisas para a construção de portfólios e 

a gestão de riscos. Por fim, acreditamos que os ETFs de títulos continuarão a catalisar os 

avanços na estrutura do mercado de renda fixa e se tornarão ainda mais integrados em um 

mercado de renda fixa eletrônico cada vez mais moderno. 

Por essas razões, estamos atualizando nossas projeções para o AUM de ETFs de títulos 

globais, prevendo que o tamanho do setor seja quase triplo e atinja US$ 5 trilhões (ou 5% do 

mercado total de títulos) até o final desta década. 
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