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1. Universo Constância vs Ibovespa  
 

O Índice Bovespa é composto por pouco mais de 60 ações de empresas de capitalização 

elevada e rebalanceado a cada 3 meses.  Sua construção atribui peso a cada componente 

que está relacionado ao valor total de mercado. Tal construção implica um alto nível de 

concentração em relativamente poucos nomes. Na composição atual, apenas 5 empresas 

representam aproximadamente 50% do índice. 

O Universo Constância é um índice amplo do mercado acionário brasileiro desenvolvido 

para uso interno da Constância Investimentos.  Ele é composto por mais de 180 ações, 

selecionadas por critérios mínimos de liquidez e informação financeira, rebalanceadas 

mensalmente. Sua construção atribui pesos financeiros iguais a cada ação componente 

(“equal weight”).  

O gráfico abaixo mostra os retornos acumulados de ambos os índices desde o início dos 

nosso back-testes (Julho de 2004). Os dados revelam que o Universo produziu retornos 

substancialmente superiores aos do Ibovespa com níveis de risco (desvio padrão dos 

retornos) menores.  

Aproximadamente 1/3 do excesso de retorno do Universo em comparação ao Ibovespa 

pode ser atribuído ao critério de construção (diferença entre equal weight e free float 

market-cap weigthed). Os restantes 2/3 do excesso de retorno do Universo em relação ao 

Ibovespa podem ser atribuídos a questões fundamentalistas associadas ao conjunto mais 

amplo de oportunidades oferecido pelo Universo Constância. 

A interseção entre o IBOV e o conjunto large cap do Universo é superior a 80%.  Isto 

indica que as diferenças mais relevantes de retorno podem ser explicadas pela maior 

presença de nomes nas categorias mid cap e small cap na composição do Universo.  

CDI Ibovespa Universo

Retorno 11.5% 10.4% 13.6%

Volatilidade 0.2% 26.9% 19.9%
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2. Oque é Investimento via Fatores de Risco?  
 

Indicadores de Risco são características desejáveis que podem ajudar a performance de 

uma ação. Por exemplo, Price/Book e ROE são dois exemplos bem conhecido de 

Indicadores de Risco. Quanto melhor o indicador de uma ação, mais atraente ela deve 

ser. A Constância tem um manual com a descrição detalhada de todos as dezenas de 

indicadores que produzimos diariamente a partir de preços históricos ou balanços das 

empresas. Por exemplo Price/Book consta no manual da seguinte forma: 

 

As dezenas de Indicadores de Risco são agrupados em famílias que chamamos de Fatores 

de Risco. Atualmente temos 5 famílias na Constância Investimentos, com possibilidade 

de expansão:  

 Valor: Preço/Book, Preço/Book, EV/Ebitida, EV/Sales, etc 

 Qualidade: ROE. ROIC, NetDebt/Ebitida, Dividendos, Alavancagem, etc. 

 Crescimento: Tendência ou delta dos indicadores de Qualidade 

 Baixo Risco: Volatilidade, volatilidade de downside, etc.  

 Técnico: Momento, RSI, AccReturn, Moneyflow, etc. 

 Outros Possíveis: Liquidez, ESG, Projeções, etc 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒( ): 

        𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒( ): 

        𝐼𝐹(𝐵𝐴𝑁𝐾) 

                𝑃𝐿 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

        𝐸𝐿𝑆𝐸 

                𝑃𝐿 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐴𝑓𝑎𝑐𝑁𝐶𝑖𝑟𝑐 − 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐴𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 

        𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝

𝑃𝐿
 

Calculated: MarketCapital() 
Taken from CVM: Patrimônio Líquido Consolidado (2.03) 
Taken from CVM: Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (2.03.02.06) 
Taken from CVM: Participação dos Acionistas Não Controladores (2.03.09) 
Calculated: Constancia_MarketCapital() 
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Como utilizamos os Indicadores e Fatores de Risco?  

Para cada Indicador de Risco, construímos 1 mini portfólio teórico (portfólio-indicador) 

long/short com pesos iguais comprados nas 40% “melhores” ações (de acordo com 

aquele indicador) e pesos iguais vendido nos 40% “piores” ações.  Para testar 

performance e eficiência, os portfólios-indicadores são mantidos constantes ao longo do 

mês e relanceados somente no último dia útil de cada mês. Selecionamos apenas os 

indicadores que têm P&L Acumulado > 0 até o final do mês anterior. 

 

 

Os portfólio-indicadores são agregados (por média simples) em portfólios-fatores, que 

por sua vez são agregados (media simples mais uma vez) no portfólio sistemático final, 

que acaba sendo altamente diversificado. As “melhores” ações que pontuam positivo em 

quase todos os indicadores costumam ter pesos entre 3% e 4%. 
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3. Performance por Fator. Fundos Smart Beta.  

A performances de cada fator de risco no nosso back-teste estão detalhadas abaixo:  

 

 

Nos EUA ETFs – Smart 

Betas que se beneficiam de 

Fatores de Risco são 

bastante comuns. Exemplos 

clássicos geridos pela 

empresa MSCI são VLUE , 

QUAL e MTUM.  Outras 

firmas com ETFs 

semelhantes são BlackRock, 

WisdomTree, Invesco 

S&P500, etc.  

No Brasil a CVM só permite 

ETFs sobre índices 

reconhecidos pela CVM, 

dificultando a sua emissão.  

Fundos Exclusivos de Smart-Beta para Investidores institucionais são muito comum no 

exterior e começam a aparecer no Brasil. Em 2018 a Constância venceu a primeira 

concorrência nacional para escolha de um gestor de um fundo sistemático em renda 

variável, aberta por um dos mais maiores Investidores Institucionais do país.    

Performance Long Short Correlation

Tech Quality Value Risk Growth Tech Quality Value Risk Growth
Annualized Return 8.18% 9.56% 8.09% 8.68% 9.96% Tech 0.31 -0.02 0.24 0.20

Annualized Volatility 12.30% 12.12% 11.32% 7.99% 10.69% Quality 0.28 0.24 0.53
Sharp Ratio 0.67 0.79 0.71 1.09 0.93 Value 0.03 0.08

Hit Ratio 52.52% 52.80% 51.45% 52.83% 52.55% Risk 0.09
Max Loss -4.90% -4.30% -3.89% -2.51% -3.27% Growth

Max Drawdown 38.51% 20.07% 29.19% 12.17% 19.46%

Performance Long Only

Tech Quality Value Risk Growth
Annualized Return 22.68% 22.25% 22.90% 18.00% 20.67%

Annualized Volatility 17.77% 17.17% 18.16% 14.46% 18.93%
Sharp Ratio 1.28 1.30 1.26 1.24 1.09

Hit Ratio 55.85% 55.16% 54.88% 54.69% 54.47%
Max Loss -9.59% -8.12% -8.60% -6.91% -10.12%

Max Drawdown 46.17% 50.90% 47.05% 42.43% 56.31%



 

 
 

Rua Joaquim Floriano, 100 #141  
04534-000 – São Paulo SP Brasil 
T (55 11) 3060-9000 
contato@constanciainvest.com.br  
www.constanciainvest.com.br  
 

6

Constância Investimentos – Investimento via Fatores de Risco 
 

Rogério de Deus Oliveira, Ph.D. – Diretor de Risco e Modelagem  
 

CONSTÂNCIA 

4. Vantagens do Modelo Sistemático vs Abordagem Tradicional  

Nosso modelo multifatorial gera uma carteira sistemática extremamente diversificada e 

com várias métricas e propriedades desejadas, em geral superiores que quando 

comparadas com o Universo de ações. Por exemplo, nosso portfólio sistemático tem ROE 

e Dividendos maiores do que a média das ações no Universo Constância. 

  

 

Outra vantagem óbvia da metodologia é a abrangência e velocidade de incorporação de 

novos resultados. Estamos conectados com o sistema RAD (recebimento automático de 

documentos) da CVM, sempre que um balanço de qualquer empresa é publicado, no dia 

seguinte nossos indicadores de risco irão refletir os novos números.  

A metodologia de fatores de risco permite um estilo de investimento muito distinto da 

maioria das gestoras. Ao invés de poucos grandes acertos, típico de gestores “estrelas”, o 

retorno do modelo é explicado por um grande número de pequenos acertos.  

Com frequência temos exposições relevantes em ações que se beneficiam tremendamente 

por eventos corporativos positivos (aquisição, fusão, buy-back, etc). Afinal, se uma ação 

está barata, tem qualidade, crescimento e baixo risco, ela terá bom ranking e pode atrair 

atenção de investidores estratégicos. 

Outra vantagem importante: o modelo substitui aproximadamente 20 bons analistas, 

que seriam necessários para cobrir o Universo de ações. Um time de 20 ótimos analistas 

teria um custo monetário bem elevado e um custo ainda maior de gerenciamento e 

harmonização dos egos, paixões e visões parciais de mercado.  Mesmo excelentes 

analistas só costumam entender detalhadamente o seu setor de cobertura. Além disso, 

estão sujeitos a se envolverem emocionalmente com sua recomendação de “compra”, e só 

mudarem de opinião tardiamente.  Por outro lado, o modelo sistemático enxerga todos 

os setores simultaneamente e é disciplinado, reduzindo o ranking de uma empresa cujos 

fundamentos começam a declinar no dia seguinte da publicação do seu balanço.  
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5. Possíveis Novos Fatores: Risco de Liquidez, Risco ESG, outros.  

 

Risco de Liquidez 

Na Constância Investimentos liquidez é tratado com um tópico de escalabilidade, que 

veremos mais adiante. Porém, poderíamos também adicionar indicadores de Risco que 

reflitam o prêmio de liquidez.  

Em sua dissertação “Estimação do Prêmio por Liquidez: Aplicação para o Mercado 

Brasileiro”,  Alex Marin Aun (orientadora Profa Andrea Minardi) calcula prêmios 

mensais de liquidez, acima do que podem ser explicados pelos betas relativo ao 

IBOVESPA, de 1,27%, 0,77% e 0,39%, associados aos indicadores de risco (i) índice 

de negociabilidade, (ii) número de negócios e (iii) volume negociado, 

respectivamente. Esses resultados parecem ser bem significativos. 

Risco ESG 

Fatores de risco ESG estão relacionados a políticas socioambiental e de governança 

corporativa das empresas, comprometimento com o desenvolvimento responsável e 

sustentável e priorização de benefícios de longo prazo versus de lucros de curto prazo. 

ESG é um tópico que vem ganhando importância rapidamente na indústria financeira. 

Alguns marcos: (i) O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o Índice de 

Governança Corporativa (IGC) foram criados pela B3 em 2005 e agrupa empresas 

listadas na Bolsa com bom nível de gestão das questões ESG. (ii) Existem consultorias 

(Resultante ESG Research) fazem ratings ESG de um conjunto bem abrangente de 

empresas brasileiras, (iii) Estão em desenvolvimentos abordagens e ferramentas mais 

sofisticadas que permitam aos analistas integrarem ESG nos modelos tradicionais de 

análise fundamentalista, (iv) algumas firmas (Robeco) já possuem fatores ESG em 

estágio avançado de desenvolvimento. 

Vários trabalhos empíricos internacionais (ver “Shedding Light on Responsible 

Investing” Mercer, 2009) sugerem fortemente que boa gestão de risco ESG gera alpha 

positivo. No Brasil, um estudo do Prof. Ricardo Rochman (FGV) demonstra performance 

superior dos fundos de ações enquadrados na Anbima na categoria Sustentabilidade. 

Outros  

Temos grande interesse em desenvolver ou adaptar indicadores proprietários, baseados 

em conceitos profundos de Corporate Finance e/ou em banco de dados de difícil acesso. 

Alguns exemplos: (i) histórico de EV/RAB (Base de Ativos Regulatorio) das empresas do 

setor elétrico. (ii) Várias métricas podem adaptadas e melhoradas por setor. (iii) Séries 

históricas de projeções de preços de ações de analistas. 



 

 
 

Rua Joaquim Floriano, 100 #141  
04534-000 – São Paulo SP Brasil 
T (55 11) 3060-9000 
contato@constanciainvest.com.br  
www.constanciainvest.com.br  
 

8

Constância Investimentos – Investimento via Fatores de Risco 
 

Rogério de Deus Oliveira, Ph.D. – Diretor de Risco e Modelagem  
 

CONSTÂNCIA 

6. Interseções 2-a-2 de Fatores.  

 

Além dos indicadores e fatores de risco individuais, consideramos também portfólios das 

interseções 2-a-2 de todos os indicadores, compostos de ações long/short que pontuam 

nos 40% melhores/piores em ambos indicadores. Essas combinações 2-a-2 concentram 

levemente o portfólio sistemático final em ações que têm avalição satisfatória em pelo 

menos 2 indicadores simultaneamente, melhorando os resultados finais de acordo com 

nossas simulações de back-tests. 

Essa metodologia é pouco vista na literatura e foi um desenvolvimento interno da 

Constância, e sofreu críticas pelos motivos expostos abaixo.   

Existe uma preocupação na academia com a proliferação de indicadores, muitos deles 

altamente correlacionado entre si. Em parte, geramos portfólios-fatores fazendo a média 

dos portfólios-indicadores para mitigar essa alta correlação.  

Com aproximadamente 50 indicadores, as interseções 2-a-2 efetivamente geram 50^2 = 

2500 indicadores! Presumivelmente muito correlacionados. Porém vou mostrar que isso 

é apenas ilusório. O método de interseções 2-a-2 na verdade adiciona portfolio-

indicadores com correlação negativa.  

Para facilitar a intuição, suponha que só existam somente 2 Indicadores de Risco com 

seus portfolios-indicadores sendo F11 e F22, denotamos o portfólio mais concetrado da 

interseção dos 2 indicadores como F12 (ou F21, os dois portfólios são iguais). Defina 

𝐷12 = 𝐹12 −   . Temos as seguintes definições: 

Modelo Tradicional =     e  Modelo 2-a-2  =  
    
    

Um pouco de álgebra simples demostra que:  

Modelo 2-a-2 =  

              

  
  = +  =   

 

  = Modelo Tradicional+  

 
D12 é um portfólio que ao subtrair as ações que não estão na interseção dos 2 indicadores, 
“concentra” levemente o portfólio.  
Vamos analisar a exposição de uma ação qualquer nos vários portfólios cujo quantidade seja 10 
ou -10, dependendo se ela for “boa” ou “ruim” de acordo com o indicador. 
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Observe como a correlação entre D12 e F11 ou F22 é SEMPRE negativa.  
 

A mesma lógica aplica-se quando temos m Indicadores de Risco:  

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
⋯   ,   defina   𝐷𝑖𝑗 = 𝐹𝑖𝑗 − . 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 2 − 𝑎 − 2 =

…. ……
.…. .….…..

….
…..
…..

….
….

….

…
……
…..

...
….

 =  

 

 =
⋯

 +  

…. ……
.…. .….…..

….
…..
…..

….
….

….

…
……
…..

...
….

=    𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  +   𝐷𝑚𝑒𝑑  
   
 
O termo Dmed pode ser interpretado como um “Fator sintético” que tem tendência a ter 
correlação negativa com o modelo tradicional. Simulações mostram que Dmed têm retorno 
esperado positivo siginificativo.  
 

F11 Long em F22 Neutro em F22 Short em F22
Long em F11 10 10 10
Neutro em F11 0 0 0
Short em F11 -10 -10 -10

F22 Long em F22 Neutro em F22 Short em F22
Long em F11 10 0 -10
Neutro em F11 10 0 -10
Short em F11 10 0 -10

F12 Long em F22 Neutro em F22 Short em F22
Long em F11 10 0 0
Neutro em F11 0 0 0
Short em F11 0 0 -10

(F11 + F22)/2 Long em F22 Neutro em F22 Short em F22
Long em F11 (10 + 10)/2 = 10 (10 + 0)/2 = 5 (10 + -10)/2 = 0
Neutro em F11 (0 + 10)/2 = 5 (0 + 0)/2 = 0 (0+ -10)/2 = -5
Short em F11 (-10 + 10)/2 = 0 (-10+ 0)/2 = -5 (-10 + -10)/2 = -10

D12 = F12 - (F11 + F22)/2 Long em F22 Neutro em F22 Short em F22
Long em F11 0 -5 0
Neutro em F11 -5 0 5
Short em F11 0 5 0
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7. Performance do Modelo Multi-Fatorial.  

Nossos testes históricos de performance indicam que a maioria dos portfólios-

indicadores adiciona valor, alguns com métricas de risco-retorno bastante satisfatórias.  

Todos os portfólios-fatores oferecem ótimas estatísticas.  

O agregamento de portfólios indicadores, incluindo as interseções 2-a-2, diversifica 

tremendamente o risco associado a cada indicador e gera um portfólio sistemático final 

que performa consistentemente (Sharpe Ratio de 1.5) muito, muito acima do BOVESPA 

(Sharpe Ratio 0.5).   

Na página 7 plotamos a evolução do P&L acumulado simulado por cada fator de risco e 

pelo modelo agregado multi-fatorial para o Long-Only.  

O ranking de ações gerado pelo modelo é a espinha dorsal da decisão de alocação da 

Constância Investimentos.  

  

Um percentual crescente do nosso portfólio (hoje aproximadamente 1/3) é exatamente o 

prescrito pelo modelo. Quanto ao restante 2/3, desvios em relação ao modelo ocorrem 

mas devem ser debatidos e plenamente justificados nos comitês de investimentos 

internos.  

Tipicamente reduzimos exposições a empresas sujeitas a riscos não capturados pelo 

modelo, como por exemplo risco reputacional (lava-jato). Por outro lado, empresas com 

pouca cobertura pelo research do sell-side, onde nossos analistas fizeram uma análise 

mais criteriosa e observaram uma oportunidade, podem ter suas exposições 

modestamente acima do obtido pelo nosso modelo multi-fatorial.  

Os resultados de retorno acumulado e risco/retorno do nosso fundo Constância 

Fundamento falam por si.  

Modelo Tech Quality Value Risk Growth Mixed
TRPL4 4.83% 0.24% 1.29% 0.42% 0.63% 0.76% 1.49%
ENBR3 2.86% 0.16% 0.96% 0.95% 0.07% 0.57% 0.14%
ENGI11 2.82% 0.34% 0.47% 0.16% 0.57% 0.21% 1.06%
SHUL4 2.49% 0.39% -0.17% 0.95% 0.26% 0.10% 0.96%
VALE3 2.30% 0.41% 1.29% 0.38% -0.50% 0.72% -0.01%
CESP6 2.26% 0.87% 0.58% -0.32% 0.29% 0.35% 0.49%
SAPR11 2.24% 0.12% 0.14% 0.49% 0.36% 0.18% 0.96%
KEPL3 2.23% 0.63% 0.29% 0.05% 0.46% 0.28% 0.52%
GGBR4 2.20% -0.18% 0.01% 0.95% 0.02% 1.39% 0.03%
CPLE6 2.19% 0.63% 0.57% 0.95% 0.02% 0.00% 0.03%
FRAS3 2.17% -0.06% 0.08% 0.95% 0.50% -0.22% 0.93%
POSI3 2.14% 0.00% 0.51% 0.27% 0.29% 0.79% 0.28%
TRIS3 2.03% 0.17% 0.31% 0.74% 0.18% 0.14% 0.49%
AGRO3 2.01% -0.66% 0.44% 0.31% 0.66% 0.27% 0.98%
SSBR3 1.96% 0.00% 0.25% 0.42% 0.54% 0.05% 0.69%
GUAR3 1.92% -0.32% 0.42% 0.41% 0.40% 0.90% 0.10%
PRIO3 1.88% 0.87% 0.24% 0.16% -0.34% 0.89% 0.05%
MTSA4 1.86% 0.10% 0.45% 0.41% 0.29% 0.18% 0.42%
COCE5 1.75% -0.07% 0.05% 0.95% 0.42% 0.02% 0.39%

Modelo Tech Quality Value Risk Growth Mixed
VVAR3 -4.99% -1.14% -1.12% -0.15% -0.47% -1.09% -1.03%
BSEV3 -4.37% -0.55% -1.96% -0.57% -0.18% -0.70% -0.41%
BRFS3 -3.54% -0.26% -0.50% -0.57% -0.31% -0.79% -1.12%
SUZB3 -3.02% -0.12% -0.63% -0.86% -0.64% -0.10% -0.68%
CIEL3 -3.01% -0.84% 0.26% 0.20% -0.65% -1.43% -0.55%
ETER3 -2.78% -0.84% -0.14% -0.47% -0.43% 0.33% -1.23%
LINX3 -2.76% 0.50% -0.54% -1.44% -0.41% -0.45% -0.42%
EMBR3 -2.68% -0.84% -0.97% -0.03% 0.10% -0.70% -0.24%
STBP3 -2.66% -0.30% -0.91% -0.58% -0.18% -0.23% -0.46%
SMTO3 -2.42% -0.37% -0.91% -0.35% 0.53% -1.43% 0.10%
CVCB3 -2.28% -0.97% 0.28% -1.44% 0.05% -0.29% 0.09%
SCAR3 -2.19% -0.30% -0.97% -0.32% 0.05% -1.12% 0.47%
AZUL4 -2.12% 0.70% -1.73% -0.32% -0.29% -0.40% -0.08%
MILS3 -2.08% -0.28% -0.12% -0.72% -0.50% 0.13% -0.61%
CARD3 -1.85% -0.84% 0.08% 0.95% -0.27% -1.43% -0.34%
SHOW3 -1.80% -1.03% 0.13% 0.08% 0.18% -1.63% 0.47%
ECOR3 -1.80% -0.19% 0.10% -0.31% -0.03% -0.89% -0.48%
MRFG3 -1.73% -0.19% -1.49% 0.08% -0.29% 0.03% 0.12%
MGLU3 -1.72% 0.07% 0.23% -0.77% -0.62% -0.08% -0.55%
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Com relação a carteira sistemática Long/Short, esta é implementada no nosso fundo 
Multi-Mercado Constância Absoluto, que acaba de fazer 1 ano com performance de 160% 
do CDI com 5.5% de volatilidade, o que é comercialmente bem aceitável, mesmo tendo 
iniciado em um momento “ruim” do back-teste do modelo. O Sharpe Ratio simulado do 
portfólio long/short do modelo é superior a 2.0 nos 15 anos de back-teste e 
aproximadamente 1.0 nos últimos 12 meses.  
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8. Comparativos com a Industria de Fundos 
 
Retorno, Sharpe, Sortino e Risco de Concentração:  
 

Restringimos a análise comparativa aos fundos classificados nas categorias de gestão 
ativa da ANBIMA – Ações Livre, Valor/Crescimento, Dividendos, Small Caps, com 
patrimônio superior a R$50 mm, histórico de mais de 5 anos e enquadrados para 
investidores institucionais pela Resolução 4.661. Isso nos dá um total de 78 fundos.   

 
Focamos a análise nos fundos do primeiro quartil de retornos anualizados na janela de 3 
anos, além de 4 fundos selecionados por seu alto patrimônio e popularidade entre 
alocadores e investidores institucionais. Possuímos excelentes métricas de risco/retorno 
comparado com esse universo de fundos.  

 

 
 
 
Exposição a Fatores 
 

Além das métricas usuais de retorno e risco acima, calculamos também a exposição de 
cada fundo por fator de risco foi feito por meio de regressão das posições à composição 
das carteiras teóricas representativas de cada fator de risco em produção na Constância.  
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Skill Index 
 

Recentemente no fundo Constância Fundamento foi ranqueado entre os melhores fundos do 
mercado pelo “Skill Index” desenvolvido pela NEFIN da USP. Para cada fundo na amostra 
(aprox. 200) o NEFIM roda a regressão de seu retorno acima do CDI contra os fatores de 
mercado e momento (http://nefin.com.br/risk_factors.html). A constante dessa regressão 
mede um retorno consistente no tempo que não pode ser explicado por exposição a risco. A 
significância estatística dessa constante (valor t), é chamada de Skill Index.  

 
 

 
O Skill Index tem uma conexão forte com a típica abordagem acadêmica de modelo de 
fatores, que revisaremos a seguir.   

Tech Quality Value Risk Growth

IBOVESPA 32.8% 21.8% 1.06 15.3% 1.51 -20.3% 60 8% 4% -40% 46% 3%

Fundo 1 85.4% 38.9% 1.94 25.5% 2.96 30.1% 103 -23% -2% -28% -28% 20%
Fundo 2 43.8% 21.6% 1.58 14.8% 2.30 15.3% 60 -10% -3% -46% -10% 32%
Fundo 3 40.4% 23.2% 1.32 14.6% 2.10 21.0% 63 1% -13% -20% 44% 22%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 37.1% 19.0% 1.95 12.2% 2.24 15.3% 32 14% 16% 21% 32% 17%
Fundo 5 35.6% 22.6% 1.14 16.3% 1.58 18.2% 44 29% -16% -30% -5% 20%
Fundo 6 34.8% 20.2% 1.24 13.9% 1.79 17.6% 52 7% -7% -34% 13% 40%
Fundo 7 34.7% 18.8% 1.33 13.8% 1.81 16.5% 100 12% -9% -35% 28% 16%
Fundo 8 34.4% 18.6% 1.33 13.0% 1.89 16.6% 100 10% 29% -33% 21% 8%
Fundo 9 34.2% 17.5% 1.39 12.2% 2.01 16.3% 53 18% 6% -39% 27% 10%
Fundo 10 34.1% 18.7% 1.30 13.8% 1.76 16.6% 100 31% 0% -63% 3% -2%

Mediana Top 10 35.2% 19.6% 1.33 13.9% 1.95 16.6% 61 11% -2% -33% 17% 18%
Mediano Primeiro Quartil 33.9% 19.0% 1.28 13.8% 1.78 17.0% 82

Fundo AUM1 33.5% 16.0% 1.48 11.4% 2.09 -18.1% 100 13% 13% -20% 44% -10%
Fundo AUM2 28.5% 17.2% 1.09 12.1% 1.55 -17.3% 100 13% 12% -32% 39% -4%
Fundo AUM3 25.1% 18.5% 0.83 11.9% 1.29 -23.3% 101 26% 4% -17% 33% -20%
Fundo AUM4 20.8% 13.7% 0.81 9.7% 1.15 -15.6% 66 -11% -7% -65% 16% 2%Fu
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9. Conexão com a Literatura Acadêmica 

 
Na indústria financeira, o objetivo principal dos modelos de fatores é gerar portfólios 
com excelentes métricas de risco/retorno (Sharpe Ratio).  

 
Por outro lado, na literatura acadêmica, modelos de fatores buscam explicar a 
variabilidade no cross-section dos retornos das ações.  

 
 

Os loadings Betas são interpretados como exposições aos fatores de risco sistemáticos. Se 
os alfas da regressão são estatisticamente iguais a zero, isso significa que os betas dos 
fatores capturam toda a variação nos retornos, oque seria o objetivo máximo de qualquer 
trabalho acadêmico. Da teoria de Asset Pricing, sabemos que os alfas dessas regressões 
serão zero se e somente se o portfólio Mean-Variance-Efficient (MVE) está no span dos 
portfólios-fatores, ou, de forma equivalente, se o Sharpe Ratio máximo dos ativos é o 

máximo Sharpe Ratio alcançável com os portfólios-fatores. 
 

O primeiro fator é invariavelmente o mercado total. Se o modelo de CAPM fosse válido 
empiricamente, não precisaríamos adicionar nenhum outro fator.  Porém CAPM é 
amplamente rejeitado pela maioria dos trabalhos econométricos.  

 
Vários trabalhos acadêmicos adicionam mais e mais fatores de risco, ou relacionados 
com características fundamentalistas da firma, ou latentes, extraídos dos PCAs da matriz 
de Variância-Covariância. O modelo de 3 fatores de Fama e French (1993), que 
inaugurou essa “corrida de cavalos”, adiciona Price/book e tamanho das empresas e 
consegue elevar a capacidade de explicação dos retornos quando comparado com CAPM. 

 
O que geralmente é feito na literatura para quantificar a performance de um modelo de 
fatores é estimar os alfas para o retorno de cada ativo via regressões no tempo e usar a 
estatística GRS de Gibbons, Ross e Shanken (1989) para verificar se são conjuntamente 
estatisticamente iguais a zero. Os autores demonstram que, sob a hipótese nula alfas = 0, 
a seguinte igualdade é válida 

 

 
W é estatística wald e, devidamente escalonada, tem distribuição F-Snedecor.  

 

Sh(F) denota o Sharpe Ratio máximo obtido por alguma combinação linear dos 
portfólios-fatores, e  Sh(F,R) o Sharpe Ratio máximo obtido com alguma combinação 
linear dos portfólios dos ativos e dos portfólio-fatores por Sh(F,R). 

 
Portanto, o teste GRS oferece um conexão elegante entre a capacidade do modelo de 
fatores explicar variabilidade de retornos (alpha perto de zero) com a capacidade dele 
gerar Sharpe Ratios perto da fronteira eficiente.  
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10.  Seleção de Indicadores e Fatores.  
 

 Machine Learn  
 

A procura por fatores e indicadores de risco que expliquem melhor os retornos motivou a 
produção de centenas de candidatos nos últimos anos. Conforme já comentamos, na 
Constância consolidamos as dezenas de indicadores que produzimos em apenas 5 fatores 
de risco: Valor, Qualidade, Crescimento, Baixo Risco, Técnico.  
 

Esse agrupamento é feito hoje de forma simplória e intuitiva na Constância, sem utilizar 
nenhuma técnica estatística. Apesar do sucesso do nosso modelo sistemático 
implementado, melhoras são sempre possíveis e desejáveis: Indicadores altamente 
correlacionados certamente acabam sendo contados quase que em “em dobro”, 
indicadores que não ajudam a explicar retorno só adicionam noise, indicadores 
diferentes podem merecer pesos diferentes, etc.  
 

Hoje a academia tenta organizar e disciplinar de forma mais estruturada e científica essa 
proliferação de indicadores, que alguns chamam de fator zoo, e avaliar como e quanto 
um indicador novo pode contribuir para um conjunto já estabelecido de indicadores, 
testando sua importância marginal.  
 

Quando o número de indicadores é pequeno, para testar se um novo fator é relevante 
para explicar retorno, basta proceder com as regressões do tipo Fama-French e testar se 
a estatística GRS se aproxima mais de zero. Com um número muito grande de 
indicadores, vários altamente correlacionados, esse procedimento padrão se torna 
inviável ou muito pouco confiável.  
 

O vertiginoso aumento da capacidade computacional dos últimos anos permitiu o 
desenvolvimento da área de pesquisa “Machine Learning”, que serve como alternativa às 
essas técnicas econométricas mais tradicionais.  
 

No nosso contexto, “Machine Learning” refere-se a um conjunto de modelos estatísticos 
de alta dimensão e não lineares ou com métodos de regularização/penalização na 
estimação: Ridge, Lasso, Elastic Net, Random Forest, Gradient Boosting, Neural 
Networks representam especificações da estrutura não linear, cujas possibilidades 
podem ser infinitas. Ver artigo “Empirical Asset Pricing via Machine Learning” de Gu, 
Kelly e Xiu (2018)   
 

Estou trabalhando em conjunto com o doutorando Gustavo Bulhões (FGV-EPGE, 
orientador Caio Ibsen), cuja Tese tem um capítulo relacionado a Machine Learning, para 
tentar incorporar esses métodos econométricos no modelo de fatores Constância. O 
projeto da Teses do Gustavo venceu o Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitals em 
Dezembro de 2018.  
 

Note que o elegante vínculo entre performance (Sharpe Ratio) do modelo e sua 
capacidade de explicação de cross section de retornos, obtido pelo teste GRS no contexto 
linear, não é válido nos modelos de Machine Learning. Portanto é necessário atenção 
redobrada contra possível perda de eficiência com esses modelos.  
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Factor-on-Factor  
 

Para tentar fazer timing de quando diminuir peso (ou excluir) indicadores/fatores uma 
das técnicas possíveis é fator-on-factor, onde utiliza-se um segundo fator para avaliar um 
portfólio-indicador.  
 
Por exemplo, poderíamos calcular o P/Book (indicador de Valor) médio de todos os 
portfólio-indicadores long/short do fator Qualidade e selecionar somente os “mais 
baratos”. Simultaneamente, poderíamos calcular o ROE (indicador de Qualidade) médio 
de todos os portfólio-indicadores long/short do fator Valor e selecionar somente os de 
“melhor qualidade”.  Note como esse procedimento guarda alguma semelhança com o 
nosso processo de incorporar interseções 2-a-2 de indicadores. 
 
O JPM utiliza essa técnica com algum sucesso nos EUA mas nossos resultados foram 
modesto para o mercado Brasileiro. Uma das limitações do fator-on-fator é a 
arbitrariedade na seleção do segundo indicador que é utilizado para ranquear ou 
selecionar os portfólios indicadores. Para superar  isso, desenvolvemos na Constância 
oque chamamos de full-factor-on-factor, que visa fazer bom uso da informação agregada 
de TODOS os fatores simultaneamente para avaliar e ranquear os portfólios-indicadores.  
 
Começamos com o modelo com seleção de indicadores via P&L Acumulado > 0 que gera 
um peso ou “score” para cada ação. O “score” final de uma ação é, a grosso modo, o 
resumo agregado de como todos os fatores pontuam uma ação. É intuitivo supor que 
quanto maior o score final da ação mas “atrativa” ela é.   
 
De fato, em um trabalho econométrico que fizemos, estimamos que o retorno anualizado 
esperado de uma ação acima do IBOV é de aproximadamente µ = 4 vezes o score dela. 
Por exemplo, uma ação que recebe score y = 3% do nosso modelo sistemático tem 
retorno esperado acima do IBOV de aproximadamente 12% aa.  
 

Evoluindo nesse raciocínio, podemos calcular o “score” de cada dos portfólio-indicador 
como a média ponderada das ações pelos scores de cada ação. Pela lógica acima, o 
retorno esperado do portfólio-indicador é aproximadamente 4x do score final do 
portfólio. 
 
O próximo passo é em cada início de mês calcular o “ranking” dos portfólios-indicadores 
com maior score ou Retorno Esperado e seleciona-los baseado nesse ranking.  Esse 
ranking está, em um certo sentido, utilizando a combinação total de informações de 
todos as possíveis escolhas de segundos indicadores para a técnica de fator-on-factor.  
 
Existe uma infinidade de maneiras de utilizar esse ranking. Plotamos abaixo, além do 
modelo original, os modelos com algumas filtragens utilizando o ranking-Full-Factor-on-
Factor:   
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Oque o ranking-Full-Factor-on-Factor faz é simplesmente remover da seleção de 
indicadores aqueles que não são bons o suficiente em certos períodos de tempo, de 
acordo com o modelo original (PL > 0).   
 

Após a “filtragem” por esse ranking-Full-Factor-on-Factor, em tese o ‘novo’ modelo se 
torna “melhor” e deve oferecer um mapeamento entre “score” e retorno esperado maior. 
Portanto, é possível recalcular os rankings dos indicadores de acordo com o “score” desse 
novo modelo, e submete-lo a uma segunda filtragem. Esse processo pode ser repetido de 
forma recorrente e indica um possível caminho de “auto-melhora” e expurgo de 
indicadores pouco eficientes ou pelo os períodos onde ele seria ineficiente. 
 
Uma segunda avenida de análise que essa metodologia abre é otimizar mês-a-mês os 
pesos dos indicadores e/ou dos fatores baseado (i) no retorno esperado calculado a partir 
do score de cada indicador (conforme explicado acima) e (ii) nas correlações e 
volatilidade históricas.  
 

Fatores Macroeconômicos:  

Fatores diferentes performam melhor em partes diferentes do ciclo econômico. Em 
períodos de recessão qualidade desponta, quando temos uma retomada da economia 
valor costuma performar melhor, etc.  

Nosso portfólio sistemático, que hoje fixa o peso em 20% para cada um dos 5 fatores, 
poderia se beneficiar de trabalhos econométricos do tipo V.A.R. que incluam variáveis 
macroeconômicas. Um trabalho semelhante foi feito com muito sucesso no contexto de 
fatores para renda fixa no papear “Forecasting Brazilian Yield Curve Using Forward-
Looking Variables (2017)” de Marcelo Fernandes, Fernando Chague e Fausto Vieira.  
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11.  Liquidez, Impacto de Mercado e Escalabilidade. 

 

Nosso modelo de fatores considera um amplo espectro de ações e, por isso, levanta 
questões importantes sobre a liquidez e escalabilidade. 
 
A estratificação do nosso portfólio sistemático é muito semelhante ao do Universo 
Constância de ações com aproximadamente 25% da exposição em ações Small Caps, 
também 25% em Large Caps e 50% em Mid Caps.  
 
A tabela abaixo mostra a under performance de risco/retorno das ações Large Caps no 
Universo quando comparadas com Mid/Small Caps.   
 

 
 
Observe que os maiores retornos esperados do nosso modelo estão nas ações Small Cap. 
Apesar de incluirmos 15bps de custo de transação em nossas simulações, o custo de 
impacto de mercado não estava bem comtemplado no nosso modelo sistemático.  
 
O custo de impacto de mercado está associado a variação de preços que nossas ordens de 
compra ou venda têm no preço médio que a transação é efetivamente executada, e é 
particularmente importante para ações de baixa liquidez, que é o caso da maior parte das 
Small Caps.  
 
Desenvolvemos então uma metodologia que balanceia o custo associado ao impacto de 
mercado e a atratividade das ações de menor liquidez. Isto torna-se cada vez mais 
importante conforme crescemos o AUM do fundo. Para valores altos de AUM a 
metodologia ajusta o portfólio sistemático, reduzindo exposições em ações ilíquidas e 
remanejando-as para ações mais líquidas. 
 
O modelo mais usual de impacto de mercado é o “modelo raiz-quadrada” do BARRA. 
Uma ordem de tamanho Q, para uma ação que tem volume diário V e volatilidade diária 

σ, tem o impacto de preço permanente Δ(Q) = α σ , onde  α  e δ  são constantes 

estimadas por regressão.  Vários trabalhos econométricos utilizando base de dados de 
centenas de milhares ou mesmo milhões de trades no mercado acionário dos E.U.A. 
estimaram α  pouco abaixo de 1 e δ  aproximadamente ½.  
 

O custo de transação é a metade do impacto de mercado, ou seja  σ.    

 

BOVESPA
Total Small Mid Large Total Small Mid Large

Retorno Médio 11.6% 14.1% 14.7% 15.5% 8.4% 25.2% 28.9% 23.9% 13.8%
Desv Padrão 22.2% 21.0% 27.6% 22.0% 17.0% 21.4% 24.8% 19.2% 17.2%
Sharpe Ratio 0.52 0.67 0.53 0.70 0.49 1.29 1.17 1.25 0.80
Max DrawDown -50% -48% -73% -51% -41% -38% -45% -37% -31%
Max 1m loss -25% -22% -22% -21% -19% -17% -23% -14% -14%
Recov Time 4.29 3.39 4.95 3.28 4.90 1.52 1.54 1.53 2.22

Universo Modelo de Fatores
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Existe também o impacto de mercado temporário
.

 𝜎,  onde T é o tempo de execução 

(expresso em fração de 1 dia). Para controlar essa componente, na Constância limitamos 
a velocidade de execução a 10% do volume diário.  
 
Em geral as ações menos líquidas são as que sofrem mais Impacto de Mercado. O plot 
abaixo sugere fortemente que limitar a exposição do portfólio a ações ilíquidas, tende a 
beneficiar o equilíbrio de custo, retorno, risco e escalabilidade. 
 

Uma ação excepcionalmente 
bem rankeada no nosso modelo 
multifatorial pode merecer uma 
alocação significativa mesmo 
que seja ilíquida. Todavia, 
conforme aumentamos o AUM 
do fundo, é razoável que esta 
ação seja diluída e não consiga 
manter o percentual de alocação 
sugerida por nosso modelo por 
causa do aumento de custo 
associado ao impacto de 
mercado.  

 
Vamos focar por um instante em uma ação com alto score e atratividade. Já 
mencionamos que nossos trabalhos econométricos estimam que o retorno esperado 
acima do IVOVESPA= 4 x score. Outro resultado é que existe um decaimento do score de 
ações excepcionalmente atraentes em direção a zero.  
 
Seja q = taxa de reversão do score e y(t) o score da ação no mês t. Regredindo y(t) em y(t-
1), obtemos q mensal = 80% (aprox. 3 meses de half-life) ou q diário = 0.99. 
 
Esse decaimento gera uma urgência em construir as exposições em ações excepcionais. 
Porém, conforme mencionamos na seção anterior, para limitar o impacto de mercado 
temporário, limitaremos a velocidade de construção de exposições a 10% do volume.   
 
Quando utilizamos o modelo raiz-quadrada para impacto de mercado, um pouco de 
álgebra mostra que o número de volumes diário que máxima o custo-benefício da ação 

isoladamente é de  .
µ/

= k . Substituindo q = 0.99, µ = 4 temos  k ≅  1.  

 
Lembrando que 𝜎  é volatilidade diária, com valores tipicamente na faixa de 2% ou 3%, e 
uma ação “atraente” tipicamente tem score y entre 2% e 3%. Portanto, a fórmula acima 
prescreve a construção de exposições máximas de aproximadamente 1 volume diário, 
oque levará 10 dias úteis por causa da imitação de 10% do volume diário.  
 
Porém, é possível termos ações excepcionais com score y=4% e vol  𝜎 = 1%.  Neste caso, a 
fórmula acima prevê a construção de posições de até 16 volumes diários, oque demoraria 
160 dias úteis (aprox. 8 meses).   
 
As exposiçãos das ações “racionadas” por essa metodologia são redistribuídas 
proporcionalmente entre as ações mais líquidas. Com essa metodologia estimamos que o 
“capacity” de nossa estratégia é bem acima de R$ 1 bi.  
  



 

 
 

Rua Joaquim Floriano, 100 #141  
04534-000 – São Paulo SP Brasil 
T (55 11) 3060-9000 
contato@constanciainvest.com.br  
www.constanciainvest.com.br  
 

20 

Constância Investimentos – Investimento via Fatores de Risco 
 

Rogério de Deus Oliveira, Ph.D. – Diretor de Risco e Modelagem  
 

CONSTÂNCIA 

Disclaimer 
 
 
 
A Constância Investimentos distribui somente cotas de fundos de investimentos 
geridos por ela.  As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente 
informativo, não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos 
de investimento e não constitui prospecto 
previsto na instrução CVM 555 ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. 
 
 
 
Este material é de caráter meramente informativo e nenhuma informação aqui 
apresentada deve ser interpretada como uma recomendação de investimento. 
É recomendada a leitura cuidadosa dos prospectos, formulários de informações 
complementares, lâminas de informações essenciais e regulamentos dos fundos de 
investimentos pelo investidor antes de investir seus recursos. 
 
 
 
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.  
Nossos fundos de investimento não contam com garantia do administrador 
do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, 
ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 
 
 


