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RESUMO 

 

Uma das principais vantagens das estratégias de negociação em pares está relacionada à 

baixa correlação com os retornos do mercado. Ao tomar posições compradas e 

vendidas, estas estratégias são capazes de controlar a magnitude do beta de mercado, 

mantendo-se praticamente  zero ou estatísticamente não significativas. A idéia consiste 

na realização de arbitragem estatística, aproveitando os desvios de preços de equilíbrio 

de longo prazo. Como tal, elas envolvem modelos de correção de equilíbrio para os 

pares de retornos dos ativos. Nós mostramos como construir uma estratégia de 

negociação de pares que é beneficiada não só pela relação de equilíbrio de longo prazo 

entre os pares de preços dos ativos da carteira, mas também pela velocidade com que os 

preços ajustam os desvios para o equilíbrio. Até então, a grande maioria das estratégias 

envolvendo negociação em pares se baseavam na hipótese de que a obtenção de 

retornos positivos estaria relacionada à reversão à média caracterizada pela relação de 

cointegração dos pares, mas ignorava a possibilidade de seleção dos pares testando a 

velocidade de ajustamento do Vetor de Correção de Erros desta relação. Os resutados 

deste trabalho indicaram baixos níveis de correlação com o mercado, neutralidade das 

estratégias, associados a retornos financeiros líquidos e Índice de Sharpe anualizados de 

15,05% e 1,96 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

One of the main advantages of pairs trading strategies is that it should normally entail 

low correlation with market returns. By taking both long and short positions, they are 

able to control the magnitude of the market beta, keeping it virtually close to zero. The 

idea is to carry out statistical arbitrage by taking advantage of deviations from long-run 

equilibrium prices. As such, they involve equilibrium correction models for a pair of 

asset returns. We show how to build a pairs trading strategy that benefits not only from 

the long-run equilibrium relation between the pair of asset prices, but also from the 

speed at which the prices correct deviations to that equilibrium. The vast majority of 

trading strategies involving pairs trading was based on the hypothesis that achieving 

positive returns would be related to the mean reversion characterized by the 

cointegration relation from each pair, but ignored the possibility of selecting pairs, 

testing the adjustment speed of the Vector Error Correction from this relationship. The 

overall result of this research indicates low correlation with market returns, associated 

with an net annual return and annualized Sharpe ratio of 15.05% and 1.96, respectively. 
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1. Introdução  

 

Na segunda metade da década de 80, o investidor Nunzio Tartaglia montou uma equipe 

de programadores, físicos e matemáticos para descobrir novas estratégias de arbitragem 

relacionadas ao mercado de ativos americano. Estas novas metodologias envolviam algoritmos 

para seleção de ativos, mecanismos de automação das carteiras e a identificação de pares de 

ativos que se moviam de forma parecida. As estratégias de arbitragem estatística envolvendo 

negociação em pares começaram em 1987, ano no qual a equipe gerida por Tartgalia reportou 

um lucro de 50 milhões de dólares para o grupo Morgan Stanley. Desde então, as estratégias 

envolvendo negociação em pares se tornaram mais conhecidas pelo mercado.  

As séries financeiras dos níveis de preço, geralmente são representadas por um processo 

integrado de primeira ordem, o que indica que podemos selecionar pares com tendências 

estocásticas semelhantes e promover uma integração de primeira ordem das séries, tornando-as 

estacionárias. Uma série de autores sugerem a abordagem da cointegração para a seleção dos 

pares, entre eles, Alexander et al. (2005) e Caldera et al. (2013). Outros trabalhos, tais como 

Gatev et al. (2006) e Perlin (2009), promovem a seleção dos pares via um modelo de 

minimização da soma dos quadrados das diferenças das séries de preço dos ativos normalizados 

Uma vez selecionados os pares, a estratégia envolvida nestes modelos de arbitragem 

está relacionada à crença de que os preços relativos a estes pares, apesar de sofrerem desvios, 

possuem uma relação de equilíbrio de longo prazo. Assim, o distanciamento dos preços de um 

par, em um determinado momento, nos permite identificar se o mesmo está “sobreprecificado” 

ou “subprecificado” de acordo com seus desvios relativos e por consequência esta divergência 

seria apenas temporária. 

Uma grande vantagem dos modelos de negociação em pares está na baixa exposição ao 

risco de mercado, implicando uma estratégia virtualmente neutra ao mercado. Espera-se que as 

operações de long-short sejam estabelecidas de forma a apresentarem um beta estatisticamente 

não significante. As operações de negociação em pares podem ser consideradas estratégias de 

arbitragem estatística, uma vez que tiram proveito das ineficiências de mercado relacionadas aos 

desvios de equilíbrio de longo prazo dos preços. De acordo com Alexander et al. (2005), o 

principal objetivo de uma estratégia de negociação em pares é gerar retornos positivos, 

independentemente das condições de mercado.  

Caldeira et al. (2013) seleciona 20 pares de ações negociadas na BM&FBOVESPA para 

compor sua carteira de investimentos. Os resultados são bastante satisfatórios, com uma 

rentabilidade média em torno de 17,49% ao ano,  um índice de Sharpe de 1,29 e baixos níveis 

de correlação com o mercado. Neste trabalho, testamos um critério mais forte de seleção dos 

pares para a formação da carteira. Em particular, verificamos não apenas os resultados dos testes 
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de cointegração, mas também a velocidade de ajustamento dos preços de cada ação a relação de 

longo prazo. 

A idéia consiste em explorar todas as implicacoes de uma relacao de equilíbrio de longo 

prazo entre dois precos de ações. As estratégias envolvendo negociação em pares se baseiam na 

hipótese de que a obtenção de retornos positivos estaria relacionada à reversão à média 

caracterizada pela relação de cointegração dos pares, mas ignorava a possibilidade de seleção 

dos pares testando a velocidade de ajustamento do Vetor de Correção de Erros desta relação. A 

diferença é que nós checamos essa reversão, procurando pares em que os alfas apresentam sinal 

correto, e procuramos os pares com o maior alfa, ou seja, nos limitamos aos pares com maior 

reversão à média, em vez de incorporar critérios adicionais para ranquear os pares. 

Os resultados deste trabalho indicaram baixos níveis de correlação com o mercado, 

alem de retornos financeiros líquidos e índice de Sharpe anualizados de 15,05% e 1,96 

respectivamente. Comparando os resultados desta estratégia com outro modelo de negociação 

em pares pelo critério de Sharpe descrito por Caldeira et al. (2013) e outros índices de mercado 

tais como o Ibovespa e a Selic diária com maturidade de um ano, o modelo relacionado ao teste 

do parâmetro de velocidade de ajustamento do VEC  apresentou melhor performance absoluta, 

com retornos anuais e índices de Sharpe superiores, indicando que o histórico da performance 

da estratégia relacionada ao período de estimação é importante, mas a opção por pares com 

parâmetros de reversão à média significativos está intimamente ligada a melhores resultados 

financeiros fora do período de estimação.  

 O restante deste trabalho se divide da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta uma 

revisão bibliográfica, descrevendo trabalhos anteriores que também abordam o assunto 

envolvendo estratégias de negociação em pares. A descrição a respeito da base de dados é feita 

no capítulo 3. O capítulo 4 se refere ao modelo proposto neste trabalho. O capítulo 5 apresenta 

os resultados da estratégia e o capítulo 6 conclui, descrevendo adicionalmente algumas 

propostas futuras para a contribuição da literatura envolvendo o assunto.  
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2. Revisão bibliográfica  

 

Apesar das operações de negociação em pares serem estratégias comuns entre muitos 

fundos de hedge, não existe uma quantidade significativa de literatura dedicada a tal assunto. No 

entanto, podemos citar alguns trabalhos acadêmicos que abordam estes modelos de arbitragem 

estatística, tais como Vidyamurthy (2004), que propõe a seleção dos pares da estratégia pela 

abordagem da cointegração descrita por Engle & Granger (1987) e Engle & Yoo (1987). Ellliot 

et al. (2005), estimam o spread dado pelo resíduo estacionário da relação de cointegração de 

cada par, para modelar a reversão à media, estimando o tempo ótimo de manutenção da 

estratégia. 

 As estratégias do tipo long-short podem ser constituídas de maneira estratégica para 

replicar um retorno com risco sistemático nulo de forma a apresentarem beta igual a zero. 

Alexander et al. (2005) demonstram que retornos positivos das operações entre os ativos 

dependem da existência de um spread de equilíbrio de longo prazo entre os preços dos pares, da 

ocorrência casual de desvios de curto prazo e da convergência para o equilíbrio. 

A estratégia descrita por Alexander et al. (2005) utiliza dados com frequência diária de 

ativos do mercado americano, realizando testes de cointegração de Engle-Granger na definição 

de uma carteira de negociação em pares para o caso multivariado, tomando o S&P 100+ como 

sendo a variável dependente e o log da série de preços de ativos do mercado americano como 

regressor. Os autores testam para os 75 ativos com maior peso no S&P 100+, as 
   

  (    ) 
 

carteiras possíveis, para          , buscando estruturar suas carteiras de forma a minimizar a 

variância do resíduo da regressão. Como existe um número muito grande de ativos potenciais 

que poderiam ser usados em uma carteira replicante, o objetivo é testar todas as carteiras 

possíveis e encontrar aquele que apresenta o erro envolvido na regressão o mais estacionário o 

possível.  

Andrade et al. (2005) relacionam os choques de demanda desinformados com os lucros 

e os riscos de negociação em pares. Em um mercado com capacidade limitada de tomada de 

risco, choques de demanda de agentes desinformados podem provocar uma pressão temporária 

sobre os preços de ações que historicamente se moviam juntos e se divergem quando submetido 

a choques diferenciais. Os autores demonstram que a atuação de noise traders pode ser 

considerada um fator dominante por trás da divergência eventual entre ativos que se cointegram 

ao longo do tempo. Os retornos de uma estratégia de negociação em pares são altamente 

correlacionados com choques de demanda investidores desinformados  nas ações subjacentes  e 

a estimação dos  lucros obtidos por  estratégias de arbitragem estatística de negociação em pares  

representam uma forma sucinta para quantificar os custos de provisão de liquidez. Ou seja, os 

custos de manutenção do equilíbrio entre os preços relativos. De forma equivalente, podemos 
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pensar em lucros como remuneração pela prestação de liquidez em momentos de estresse 

diferencial de mercado. Ou seja, de tensões que afetam algumas ações, mas não outras. O 

objetivo do trabalho em questão é compreender por que os preços de ativos semelhantes 

divergem.  

As características institucionais do Taiwan Stock Exchang   nos permitem identificar 

um grande grupo de desinformados compra e venda. Andrade et al. (2005) testam a estratégia 

de negociação em pares descrita por Gatev et al. (2006) utilizando dados com frequência diária 

de Taiwan, de 1994 a 2002. Encontrando retornos excedentes de 10,18 % ao ano, com 

resultados estatisticamente significativos a todos os níveis e proporções convencionais e Índice 

de Sharpe anualizados maiores do que um. Os autores encontram que no dia que as operações 

de long-short envolvendo os pares são abertas, as ações contidas em cada um dos pares se 

divergem 4,15% em média e o ativo sobreprecificado é em média responsável por 71,08 % 

desta divergência, enquanto o ativo subprecificado representa os restantes 28,92%. 

Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que, se houver uma grande pressão 

de venda por parte dos noise traders, qualquer investidor externo pode facilmente entrar para 

comprar o excesso de oferta. No entanto, se esta pressão estiver relacionada à parte da compra 

destes agentes desinformados, nem todos os investidores detêm o estoque destes ativos, desta 

forma boa parte dos investidores não poderiam intervir para atender este excesso de demanda. 

Arbitradores que não possuem o ativo deveriam alugá-lo, para vendê-lo logo em seguida. O fato 

é que este tipo de operações só está disponível para investidores mais “sofisticados” e assim a 

capacidade do mercado para fornecer esta liquidez é naturalmente mais limitada. 

Gatev et al. (2006) testam os retornos de estratégias de negociação em pares para o 

mercado Norte Americano, utilizando preços de fechamento diários, no período de 1962-2002. 

Os ativos são combinados em pares que possuem a  menor soma  dos quadrados da distância 

entre seus preços normalizado   ao longo do período de estruturação da arbitragem estatística. 

A operação long-short é iniciada quando o par se distanciar em mais de dois desvios e são 

encerradas toda vez que elas retornam à média.  Esta estratégia possibilitou um retorno anual 

médio de mais de 11%, superando custos de transação conservadores   

 

  Os dados contêm todas as ações listadas na Bolsa de Valores de Taiwan. Os dados estão disponíveis a partir de 

um número de fornecedores, incluindo o Taiwan Economic Journal. O TEJ ajusta retornos diários para mudanças de 

capital. A amostra completa contém informações sobre 647 diferentes empresas cotadas em Taiwan e estima 

diariamente o úmero de operações de compra e venda de ativos partindo de grupos desinformados de acordo com a 

avaliação de cada negociação em específico. 

 Normalicação definida pela diferença do preço corrente pela sua média no período amostral, dividido pelo desvio 

padrão também no mesmo intervalo. 

 Gatev et al. (2006) estima dos custos de transação ao iniciar e finalizar as operações long-short dos pares com um 

dia de atraso. 
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Perlin (2007) desenvolve um algoritmo de sinalização de abertura e encerramento das  

operações  long-short  dos pares, realizando uma série de simulações de forma a encontrar o 

desvio ótimo para abrir e encerrar as operações dos pares da carteira envolvendo os primeiros 

pares pelo critério da minimização da soma do quadrado das diferenças dos preços padronizados 

das 100 ações com maior liquidez, negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BM&FBOVESPA). O autor utiliza dados de fechamento diários do mercado acionário 

brasileiro, do período de 2000 a 2006, para determinar o spread ótimo entre os pares da 

estratégia que maximiza o Índice de Sharpe das operações.  

Caldeira et al. (2013) têm como objetivo aplicar o conceito de cointegração, para 

encontrar relações dinâmicas de equilíbrio entre pares de ações negociadas no mercado 

brasileiro. Para a seleção dos pares, o autor realiza testes de cointegração de Engle-Granger e de 

Johansen, selecionando os 20 primeiros pares com maiores índices de Sharpe   Posteriormente, 

a série de resíduos da equação de cointegração, denominado por spread, é normalizado e 

utilizada para a modelagem da meia-vid   do processo, a ser utilizada na estratégia de 

negociação em pares. O spread normalizad  também é utilizado nos critérios de  definição da  

abertura e encerramento das operações de acordo com o cálculo da meia vida e da determinação 

do gatilho para a abertura e encerramento das operações long-short.   

Neste trabalho, a proposta é selecionar os primeiros pares cointegrados que passam por 

um determinado teste dos coeficientes da velocidade de ajustamento à partir da estimação da 

relação de cointegração de cada par através de um VE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O Índice de Sharpe e dado pela razão entre a média dos retornos dividido pelo desvio padrão dos mesmos.  

 A meia-vida está relacionada ao tempo esperado para que o spread normalizado demore para reverter a metade do 

seu desvio inicial em relação à média. É feito o uso desta medida para determinar o tempo ótimo de manutenção das 

posições estratégicas dos pares. 

  O spread normalizado é definido por:     
      

  
 , onde se calcula média e do desvio padrão com base nos dados 

referentes ao período de estimação. Seja    o spread em um determinado instante t, definido pelo resíduo estacionário 

da combinação linear de duas séries de níveis de preços de ativos.  
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3.   Base de dados 

 

Neste trabalho, testamos a estratégia para o período de janeiro de 2003 a junho de 2013, 

com objetivo de eliminar da minha amostra o período antecedente aos anos de 2003, que 

apresentavam taxas de juros ainda muito elevadas em relação ao período mais recente, além de 

menor liquidez e maiores custos de aluguel dos ativos financeiros.  

Fazemos uso de dados diários de fechamento das 60 ações com maior peso no índice 

Ibovespa, a serem observados no primeiro dia de cada período amostral. Uma vez definidas 

estas ações, verificamos as condições de disponibilidade de ativos para aluguel na Companhia 

Brasileira de Liquidação de Custódia (CBLC). Esta nova filtragem é necessária já que a 

estratégia consiste na formação de pares autofinanciáveis. Desta forma, devemos confirmar a 

existência de condições de empréstimos dos ativos envolvidos na estratégia para as partes 

vendidas nas operações. Esta seleção criteriosa no que se refere à liquidez dos ativos é 

fundamental, pois sabemos que os custos de operação de estratégias de carteiras 

autofinanciáveis dependem fortemente dos custos de aluguel de ativos para o caso brasileiro. 

Como o principal objetivo é ampliar os retornos financeiros em uma carteira neutra ao mercado, 

quanto menor forem os custos relacionados às operações, melhores são os resultados envolvidos 

na estratégia.  

Foram utilizadas 19 subamostras diferentes, cada uma referente ao período de um ano e 

meio. O primeiro ano de cada subamostra consiste na janela de formação dos pares da carteira, 

em que selecionamos os pares a serem transacionados nos seis meses seguintes. Neste ultimo 

período, são determinados os gatilhos de abertura e enceramento das operações e computados os 

retornos acumulados envolvendo estas estratégias. Ou seja, fazemos uso de uma janela móvel de 

seis meses descritos detalhadamente na figura 1, a seguir: 

Figura 1: Período de Estimação e Período de Negociação – Janeiro de 2003 a Junho de2013 

 
Nota: Ao final de cada período de negociação de seis meses, calculam-se os retornos da estratégia neste intervalo de negociação e 
incorpora-se  este período na  nova janela de estimação e seleção dos pares da  estratégia, eliminando os seis primeiros meses do 

intervalo de estimação de um ano, que antecede o período de negociação dos pares. 
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4. O modelo  

 

4.1  Seleção dos pares da estratégia 

 

 Uma vez selecionados os 60 ativos com maior peso no Ibovespa fazemos uma nova 

filtragem dos dados para selecionar os ativos que apresentam custos de aluguel inferiores a 10% 

por ação ao ano, observados no início de cada período de estimação. Em seguida, realizamos 

testes de cointegração de Johansen para todas as combinações de pares possíveis, selecionando 

apenas os pares que se cointegram. De acordo com o Teorema da Representação de Granger, 

séries de tempo cointegradas podem ser representadas através de um Vetor de Correção de 

Erros. Podemos fazer uso destes modelos para estimar e testar o parâmetro de ajustamento. A 

representação deste processo de correção de erros para cada par é definida por: 

 

                                                               (               )                 

                                                               (               )                                         

 

No sistema acima,    e    correspondem à velocidade em que cada preço se ajusta aos 

desvios de equilíbrio de longo prazo,   é o coeficiente de cointegração e assumimos    um 

termo de erro i.i.d.  (    )   

A idéia é que, se duas séries de ativos cointegram formando uma série estacionária, 

podemos estabelecer uma combinação linear entre elas que remove a tendência estocástica 

comum. O sinal dos coeficientes de ajustamento tem papel importante em um ambiente de 

Vetor de Correção de Erros. Para que o sistema acima seja realmente cointegrado, pelo menos 

um dos preços deve se ajustar em relação ao desvio de longo prazo. 

Uma vez estimados os parâmetros            por Máxima Verossimilhança. Johansen 

et al. (1995) demonstram que √ ( ̂   )   
 
→       (               

  ), onde      

 [          
  ],  ̂  [

 ̂ 
 ̂ 
],  ̂  [

 
 ̂ 
]  e   =[

    
    
] . O spread é dado por                   . 

Queremos testar as hipóteses nulas de que  (1)      e      ou (2)      e     , com o 

objetivo de selecionar pares com maior força de reversão à média para compor a carteira.  

De forma análoga aos trabalhos de Elliot et al. (2005) e Caldeira et al. (2013), podemos 

modelar a reversão à média por um processo de Ornstein-Uhlembeck para estimar a meia vida 

da estratégia, isto é, o tempo esperado para que o spread  normalizado  seja  revertido  à  metade  

 

  Para séries de tempo cointegradas, representadas através de um Vetor de Correção de Erros, estas são condições 

necessárias para eu o parâmetro de velocidade de ajustamento venha a convergir assintoticamente para uma 

distribuição que permita testar tal parâmetro. Para mais, ver Johansen et al. (1995). 
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do seu desvio inicial em relação à sua média de longo prazo. Fazemos uso desta medida para 

ranquear os pares com a menor meia vida e determinar o tempo ótimo de manutenção das 

posições estratégicas de cada par.  

Seja    o spread normalizado entre o par de ativos em um determinado período no 

tempo. Este processo pode ser descrito de forma que: 

      (     )        

em que    é um movimento Browniano,   é o desvio padrão,   é um parâmetro relacionado à 

força de reversão à média,    é a média de longo prazo do spread normalizado, e (     ) 

repesenta o desvio do equilíbrio de longo prazo da estratégia. Neste modelo,    segue um 

processo de decaimento exponencial, em que a meia-vida pode ser representado por    ( )  ⁄  e 

está relacionado ao tempo esperado para que    demore para reverter a metade do seu desvio 

inicial em relação à média.  

Uma vez selecionados os pares que passam pelo teste do parâmetro de velocidade de 

ajustamento, estimamos a meia vida dos spreads relacionados aos mesmos, selecionando os 10 

pares que apresentam a menor meia vida de acordo com os dados do período amostral. O spread 

normalizado dos pares também é utilizado para definir os gatilhos de abertura e encerramento 

das operações de compra e venda dos pares. 

 

 

4.2  Período de negociação e resultados 

 

Neste trabalho, as estratégias são modeladas de forma a ranquear os 10 pares como 

descrito anteriormente, uma vez que a seleção dos pares pelo teste de velocidade de ajustamento 

é um critério bastante restritivo, de forma que em alguns períodos de estimação apenas 11 pares 

passam pelo teste. Ao reduzir o numero de pares da carteira para 5 pares de ativos, os retornos 

médios das carteiras pouco variaram. Estes caíram de 15,05% para 14,56% ao ano, porém, a 

redução na diversificação dos pares promoveu uma elevação considerável na variância das 

estratégias, uma vez que a carteira formada por 10 pares de ativos apresentou um Índice de 

Sharpe de 1,96 enquanto a carteira composta por 5 pares obteve um Sharpe de 1,77. 

Para a definição dos gatilhos de abertura e encerramento das operações de negociação 

em pares, os testes de robustez apontaram que a melhor decisão de abertura uma posição 

consiste em: (a) vender o spread quando o spread padronizado estiver a dois desvios padrões 

acima da média e (b) comprar o spread quando o spread padronizado estiver a dois desvios 

padrões abaixo da média. A liquidação das operações estaria relacionado ao período em que o 

spread padronizado estiver a menos de 0,5 desvios da sua  média, ou, encerrado o período de 

meia vida do par em questão.  
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 O lucro líquido envolvido na estratégia de negociação em pares é composto pela soma 

dos retornos relacionados às partes compradas e vendidas subtraídos dos custos envolvidos nas 

operações. Mais especificamente pela diferença entre os preços de abertura e de fechamento das 

operações ao longo do período de negociação, descontadas somente as taxas de corretagem para 

as partes compradas e as taxas de corretagem e custos de aluguel para as partes vendidas. 

Uma vez determinados os pares e estimados os parâmetros, estabelecemos o período de 

negociação, em que as operações long-short dos pares são iniciadas e encerradas à medida que 

ocorrem desvios da média de longo prazo e reversão à mesma. Seja    
  preço da ação 

comprada,    
  preço da ação vendida no momento da abertura da operação de um par. Podemos 

definir o retorno líquido do i-ésimo par do dia   , seja       para todo   pertencente ao 

intervalo de negociação definido por         , onde   é  ultimo dia de negociação da janela 

de trading dos pares.  Computamos os retornos, como sendo: 

 

       (
   
 (    )

   
 (    )

  )   (
   
 (    )

   
 (    )

  ) 

 

O retorno da carteira em um determinado dia é definido pelo retorno diário de todos os 

N pares negociados no dia: 

 

  
     ∑    

 

   

     

 

em que      faz referência ao peso do i-ésimo par na carteira em  . Ponderado igualmente todos 

os pares implica      
 
 ⁄ .     é o custo de operação relacionado a parte comprada,     é o 

custo de transação da parte vendida e   o número de pares transacionados. Assim, o retorno 

acumulado no período de negociação é dado pela soma dos retornos diários da carteira. O 

cálculo dos retornos acumulados das operações nos permite uma comparação da estratégia com 

outros trabalhos relacionados, assim como outros índices de mercado, tais como a taxa básica de 

juros brasileira ou o índice Ibovespa.  

Os custos de transação para este tipo de operação no Brasil estão relacionados às taxas 

de corretagem e de aluguel de ativos. A primeira representa um custo de 0,1% por operação, já 

os custos de aluguel são contratos do tipo anual. Para tomarmos uma posição conservadora, 

fixamos   o  custo  de  aluguel  em  seu  terceiro  quartil  amostral,  isto é,  4,72% a.a. por  ação   

  A média e mediana destes custos foram respectivamente 3,41% a.a. e 3,25% a.a. por ação, para os períodos de 

estimação do modelo. Vale ressaltar que, com exceção à janela da crise de 2008, os custos de aluguel variam muito 

pouco ao longo do tempo. 
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Assim, podemos estimar as taxas de corretagem como sendo de 0,1% por operação, por 

operação e  as taxas de  aluguel no valor de 0,5%  por operação,  levando em conta que  os pares 

que fazem parte destas carteiras ao longo de todos os períodos de trading, possuem uma meia 

vida média de 4,78 dias. Desta forma os custos para a parte comprada e vendida são 

respectivamente de 0,1% e 0,6% por operação, computados tanto na abertura quanto no 

encerramento das operações de long-short envolvidas em cada um dos pares.  

 As carteiras de pares são avaliadas em termos de rentabilidade anualizada (  ), desvio 

padrão anualizado dos retornos (  ), índice de Sharpe anualizado (   ) e perda cumulativa 

máxima (maximum drawdown, MDD). Esta última estatística mede a queda máxima percentual 

incorrida desde um pico até um vale em um  determinado  período de  tempo. Seja   = 2347 

(total de dias na amostra). Estas estatísticas são calculadas respectivamente como: SR
A
=R

A
/   

em que:  

       
 

 
∑  

 

   

 

   √    
 

 
∑(    )

 

 

   

 

                                                 
   

    [   ] [
   

    [   ] (      )]  

 

Além de testar a estratégia descrita neste trabalho para o caso brasileiro, comparamos 

este modelo com o descrito por Caldeira et al. (2013), que apresenta um algoritmo de seleção de 

pares de forma a selecionar somente os pares que passam pelo teste de cointegração de 

Johansen, ranqueando os mesmos pelo critério de Sharpe, na tentativa de selecionar os pares 

com a maior razão entre média e desvio padrão dos retornos da estratégia para o período 

amostral, atribuindo um maior peso à crença de que a performance dos resultados financeiros no 

período dentro da amostra, teria papel determinante no desempenho da estratégia fora da 

amostra. 
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5. Resultados da estratégia 

 

 Queremos testar, se de fato a incorporação do critério adicional de seleção dos pares, 

relacionado ao teste da velocidade de ajustamento da representação do VEC dos pares, promove 

uma melhoria nos resultados financeiros em comparação aos demais modelos que utilizam o 

critério de cointegração e índice de Sharpe para definir e ranquear os pares selecionados para 

montar a carteira da estratégia. 

No intuito de testar a estratégia proposta neste trabalho para dados do mercado 

acionário brasileiro, foram computados os retornos acumulados e o risco da carteira de ativos 

envolvendo os pares, na tentativa de compará-los com outros índices de mercado brasileiros e 

outros trabalhos recentes. A neutralidade da estratégia para o cenário brasileiro também foi 

testada no intuito de confirmar as hipóteses iniciais da estratégia de arbitragem estatística de 

negociação em pares.  

As figuras 2 e 3 são representadas respectivamente pela série de níveis de preço das 

ações preferenciais da Vale e Bradespar de janeiro de 2003 até junho de 2013 e pelo spread 

padronizado da estratégia de negociação em pares envolvendo apenas os dois ativos no período 

em questão. A Bradespar é uma Companhia de Investimentos listada em bolsa, que possui 

participações na CPFL Energia e na Vale. Seguindo a mesma estratégia de negociação em pares 

descrita no capítulo 4, podemos constatar que a série desses spreads normalizados se mantem 

estacionária ao longo do tempo, confirmando a existência de uma tendência estocástica comum 

entre as séries de preços dos dois ativos em questão. 

    Figura 2: Série de Nível de Preços de VALE5 e da BRAP4 – Janeiro de 2003 a Junho de 2013  

 
Nota: A VALE5 está relacionada às ações preferenciais da Vale, enquanto a BRAP4 faz referência às ações                                                                               

preferenciais da Bradespar. 

Figura 3: Spread Padronizado da VALE5 e BRAP4  -  Janeiro de 2003 a Junho de 2013 
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  Nota: Os spreads padronizados em questão são calculados de forma idêntica à descrita no capítulo 4. 

 

A figura 4 está relacionada ao retorno acumulado, em porcentagem, da estratégia de 

negociação em pares envolvendo os dois ativos. De janeiro de 2003 até junho de 2013 o retorno 

acumulado foi de 183,35% com um índice de Sharpe de 1,73. Resultado superior Ibovespa no 

mesmo período, que obteve um retorno acumulado de 172,24% com um Índice de Sharpe de 

1,51. 

  

Figura 4: Retorno acumulado da estratégia de negociação em pares entre VALE5 e BRAP4 – Janeiro de 

2003 a Junho de 2013 

Nota: Retornos computados de maneira idêntica à descrição de cálculo do retorno líquido na seção 4.2 do capítulo 4. 

Os retornos em questão são descritos em porcentagem. 

  

A tabela 1 apresenta estatísticas descritivas relacionadas à estratégia de negociação em 

pares em questão. Estes resultados estão relacionados aos períodos fora da amostra de julho de 

2004 até junho de 2013. Os resultados apontam uma assimetria à direita nos retornos dos pares. 
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A perda cumulativa máxima no período foi de 9,12%, a menor rentabilidade  em um dia  foi de -

4,89%, período este relacionado ao dia 27 de outubro de 2008 e o maior retorno financeiro 

diário foi de 5,93% no dia 3 de dezembro de 2012. A rentabilidade líquida acumulada neste 

intervalo foi de 135,82% com um retorno médio anual de 15,05% e Sharpe anualizado de 1,96. 

O coeficiente de correlação de Spearman captura estruturas de dependências mais gerais 

que o coeficiente de correlação usual. É uma medida não paramétrica robusta à presença de 

valores aberrantes e a assimetrias nas distribuições, não exigindo que os dados em questão 

sejam provenientes de duas populações normais. Fazemos uso da correlação de Spearman, uma 

vez que as estratégias financeiras envolvendo posições compradas e vendidas geralmente 

apresentam retornos leptocúrticos. O resultado para a média deste coeficiente em períodos fora 

da amostra foi de 0,071, o que reforça o mais uma vez e hipótese de que esta estratégia de 

negociação em pares seja de fato não correlacionada com o principal índice de mercado 

brasileiro (Ibovespa). 

 

Tabela 1: Estatísticas Descritivas da Estratégia de Negociação em Pares (Julho de 2004 a Junho de2013) 

 
Nota: Estatísticas descritivas para o período de julho de 2004 a junho de 2013. O período de amostragem é de janeiro 

2003 a junho de 2013. Em particular, nós relatamos o mínimo, mediana, média, a assimetria a curtose, e os valores 

máximos de três medidas de desempenho mais relevantes: lucro acumulado, o Índice de Sharpe e o Maximum 

Drowdown, relacionado à maior queda acumulada. 

 

A tabela 2 expõe os dados para cada janela de um ano para todos os períodos fora da 

amostra. O número médio de pares faz referência a média do número de pares da estratégia que 

passaram pelo teste alfa, referente ao teste da velocidade de ajustamento da relação de 

cointegração do par em cada período formado por duas janelas de negociação. O período com 

maior rentabilidade é representado pelo intervalo entre julho de 2012 e junho de 2013 com um 

Total de dias na amostra 2347

Dias em cada período de estimação 252

Dias em cada período de negociação 126

Número de períodos de negociação na amostra 19

Número de pares em cada periodo de negociação 10

Retorno médio diário da carteira 0,58%

Maior rentabilidade em um dia 5,93%

Maior perda em um dia -4,89%

Rentabilidade acumulada no período 135,82%

Rentabilidade média anual da carteira 15,05%

Desvio padrão dos retornos (anualizado) 7,68%

Índice de Sharpe dos retornos (anualizado) 1,96

Coeficiente de correlação (Spearman) 0,071

Assimetria 0,348

Curtose 5,421

Máximo Drawdown 9,12%

Descrição dos Dados 

Resumo da Rentabilidade de Estratégia 
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retorno líquido de 17,48%. O período com menor retorno financeiro está associado intervalo de 

julho de 2005 a junho de 2006. O período de julho de 2008 a junho de 2009 apresentou o menor 

coeficiente de assimetria nos retornos. Na janela relacionada à crise de 2008, os retornos 

relacionados às partes compradas dos pares se equipararam um pouco mais aos retornos 

relacionados às partes vendidas, reduzindo a assimetria dos retornos financeiros das estratégias 

de negociação em pares. A baixa correlação da estratégia com o Ibovespa ao longo de todos os 

períodos em questão reforça a hipótese de que estas estratégias sejam de fato não 

correlacionadas com o mercado. 

 

Tabela 2: Estatísticas anuais da estratégia Negociação em Pares – Julho de 2004 a Junho de 2013 

Nota: As estatísticas de resumo para o excesso de retornos anuais dos 10 pares de cada carteira reestruturada 

semestralmente, entre Julho de 2004 e Junho de 2013. Os resultados fazem referência somente aos períodos de 

negociação. 

 

A tabela 3 apresenta os respectivos pares que formaram a carteira da estratégia de 

negociação em pares no ultimo período de negociação, representado pelo primeiro semestre de 

2013. Para a formação desta carteira, dentre as 3249 combinações de pares possíveis no período 

amostral que antecedeu o período de negociação dos pares, somente 89 pares passaram pelos 

testes de cointegração de Johansen. Destes 89 pares 22 também estiveram de acordo com o teste 

alfa dos parâmetros de velocidade de ajustamento. A partir daí, consideramos então os 10 

primeiros pares com a menor meia vida estimada. Vale destacar a assimetria nos retornos dos 

pares, com exceção de um dos pares, podemos perceber que a rentabilidade originada pela parte 

comprada é maior do que a relacionada à parte vendida. Isso se deve ao fato de que neste 

período em questão podemos evidenciar uma tendência de elevação dos níveis de preços dos 

ativos em questão. Assim, a probabilidade de aumento dos seus níveis tende a ser maior do que 

a probabilidade de queda dos mesmos. Desta forma, as apostas nas partes compradas tendem a 

apresentar um melhor resultado financeiro. 

O algoritmo descrito nesta estratégia mantém fixo os custos de aluguel, desta forma, 

trata-se apenas de uma estimativa dos retornos dos pares. Por exemplo, se levarmos em conta 

alguns períodos nos quais os custos de aluguel atingem valores muito elevados, tais como no dia 

13 de março de 2013, onde o algoritmo sinaliza para a abertura de uma operação de compra e 

venda do par envolvendo as ações ordinárias da OGX e da Petrobrás, que se encerrada no dia 

Jul/2004                

a                         

Jun/2005

Jul/2005                

a                  

Jun/2006

Jul/2006                

a                           

Jun/2007

Jul/2007                

a                     

Jun/2008

Jul/2008                

a                       

Jun/2009

Jul/2009                

a                       

Jun/2010

Jul/2010                

a                     

Jun/2011

Jul/2011                

a                        

Jun/2012

Jul/2012                

a                             

Jun/2013

Rentabilidade Líquida 16,69% 12,81% 15,71% 14,50% 12,91% 15,15% 15,08% 15,10% 17,48%

Desvio Padrão 0,111 0,103 0,189 0,205 1,777 0,099 0,101 0,118 0,122

Correlação com o Ibovespa 0,142 0,126 0,098 0,057 0,081 0,103 0,115 0,133 0,099

Correlação serial 0,022 -0,104 0,013 -0,169 -0,099 0,01 0,009 -0,062 -0,027

 Indice de Sharpe  1,5                                      

b 

 1,24                          

b 

 1,93                          

b 

 1,71                          

b 

 1,59                          

b 

 1,98                          

b 

 2,03                          

b 

 1,91                          

b 

 2,07                          

b 
Curtose 3,751 3,748 4,958 3,601 3,598 6,979 5,911 4,803 5,998

Assimetria 0,131 0,133 0,441 0,072 0,063 0,614 0,401 0,332 0,391

Número médio de pares 22 19 14,5 17 12,5 19 24,5 27 23,5



 

22 
 

seguinte, a simulação real envolvendo o verdadeiro custo de aluguel da OGXP3 está relacionada 

a um prejuízo de -7,85%, uma vez que o custo de aluguel do ativo em questão era de 18,5% ao 

ano e está foi a única operação envolvendo este par na janela de negociação em questão. 

 

Tabela 3: Resultados Individuais Para os Pares da Estratégia – Janeiro de 2013 a Junho de 2013 

 
Nota: Resultados para o ultimo período fora da amostra da estratégia de negociação em pares, contendo a composição 

de cada um dos 10 pares que formaram esta carteira no período em questão, onde o Beta esta relacionado ao 

coeficiente de cointegração do par e o Spread faz referência ao spread normalizado do ultimo dia do período de 

estimação.  

 

A tabela 4 compara o modelo proposto nesse trabalho com a estratégia testada por 

Caldeira et al.(2013) para o caso brasileiro. A principal diferença entre as duas estratégias se dá 

no critério de seleção dos pares. Em Caldeira et al. (2013), após os testes de cointegração de 

Johansen para todas as combinações de pares possíveis, o autor seleciona os primeiros pares 

com o maior índice de Sharpe   Ao comparar as estratégias, percebemos que o modelo 

relacionado ao teste alfa apresenta melhor desempenho absoluto, além de retornos anuais e 

Índices de Sharpe superiores em quase todas as janelas de negociação. Isso reforça a hipótese de 

que o histórico de desempenho da estratégia relacionada ao período amostral anterior é 

importante, mas a opção por pares com menores meias vida está intimamente ligada a melhores 

resultados fora do período amostral.  

Neste trabalho, o objetivo é selecionar os pares que passam pelo teste de Johansen e 

testar o parâmetro de velocidade de ajustamento do VEC estimado para cada par, para logo em 

seguida selecionar os 10 pares que passam pelo teste e apresentam os menores parâmetros de 

meia vida estimados. Ou seja, a principal aposta neste trabalho se baseia na ideia de que se os 

parâmetros de velocidade de ajustamento são significativos, sinalizando de acordo com a 

reversão à média dos pares ao selecionar os primeiros pares com a  menor meia vida, estamos 

escolhendo  os  pares  que  tendem  a  reverter  à  media  com  maior  velocidade.  Seja o spread  

 

 

 No trabalho original do autor, são selecionados os 20 primeiros pares. Neste caso vamos selecionar somente os 10 

primeiros pares com maior Índice de Sharpe. Outra diferença importante no processo de calculo dos retornos da 

estratégia, está relacionada à divergência no critério definição dos gatilhos de abertura e encerramento das operações 

de long-short nos dois trabalhos. Para mais, ver Caldeira et al. (2013). 
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definido pelo ativo sintético composto pela combinação linear de  dois pares que os  tornam 

estacionários, como o principal objetivo das estratégias de negociação em pares é arbitrar 

maximizando o retorno líquido da estratégia, quanto mais rápido o spread reverte à média, 

menor tendem a ser os custos de aluguel relacionados à parte vendida da estratégia 

autofinanciada. 

Tabela 4: Comparação Entre os Modelos de Negociação em Pares – Julho de 2004 a Junho de 2013 

 
Nota: Estes resultados fazem referência aos períodos fora da amostra da estratégia de negociação em pares 

envolvendo os dois modelos em questão. A principal diferença entre as estratégias  relacionadas ao teste alfa e ao 

critério de Sharpe está relacionada ao período de estimação, mais especificamente, nos critérios utilizados para a 

seleção dos pares. 

 

A figura 5 faz uma comparação entre os retornos do índice Ibovespa, Selic diária com 

maturidade de um ano, da estratégia desenvolvida por Caldeira et al.(2013) e do modelo 

envolvendo o teste alfa para a seleção de pares da carteira proposto neste trabalho. A 

rentabilidade líquida acumulada foi respectivamente de 117,22%, 107,56%, 129,56% e 

135,82%. Uma simples análise dos retornos acumulados das estratégias de negociação em pares 

nos leva a crer que estes modelos sejam de fato neutros ao mercado. Seus níveis variaram 

pouco, mesmo no período mais crítico da crise financeira de 2008. 

Figura 5: Retorno Acumulado das Estratégias  - Julho de 2004 a Junho de 2013 

 
Nota: Serie de retornos acumulados comparando as estratégias. No caso do Ibovespa e da Selic, os retornos são 

computados diariamente de acordo com a variação na série de preços dos índices correspondentes, estas estratégias 

consistem na compra do índice, no primeiro dia útil de julho de 2004. 
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A tabela 5 também realiza comparações entre as estratégias, através dos Índices de 

Sharpe e da rentabilidade média anual das mesmas. O modelo proposto neste trabalho se 

mostra, de fato, superior às demais estratégias de acordo ao índice de Sharpe. 

 

Tabela 5: Comparativo da Rentabilidade e Índice de Sharpe Entre as Estratégias - Jul2004 a Jun2013  

 
Nota: Quadro comparativo com valores anualizados com base no cálculo descrito no capítulo 4. Deve-se observar que 

apesar d a rentabilidade da estratégia que compra do Ibovespa ser maior, sua variância é consideravelmente superior à 

da estratégia de negociação em pares pelo teste alfa, de forma que o Sharpe do último se mostra superior às demais 

estratégias. 

 

 

Estratégias de investimento somente podem ser consideradas neutras ao mercado caso 

estejam relacionadas a operações com posições compradas e vendidas que apresentam 

exposições de risco de mercado equivalentes ao longo do tempo, de forma a igualar os betas de 

mercado ponderados das posições long-short da carteira. Um dos objetivos envolvidos na 

estratégia é anular a exposição ao risco de mercado de tal forma que os retornos sejam não 

correlacionados ao índice de referência dos mercados, neste caso o Ibovespa.  

As figuras 6 e 7 a seguir, estão relacionadas respectivamente, à série regressiva do 

coeficiente de correlação de Spearman da negociação em pares em relação ao Ibovespa e ao 

beta de mercado da estratégia dos períodos de negociação. A correlação de Spearman da 

estratégia se manteve muito baixo, em torno de 0,2 e -0,2 ao longo do tempo, exceto para o 

período da crise financeira, quando chegou a ultrapassar a barreira de 0,4 em módulo em 

raríssimas situações. 

O beta de mercado para os resultados fora da amostra também se manteve em patamares 

muito baixos oscilando entre 0 e 0,05 em praticamente todo o período. Se olharmos para a 

janela da crise, percebemos que o maior distanciamento deste coeficiente em relação a sua 

média, não ultrapassou o valor de 0,15. Podemos concluir que ambos os resultados estão de 

acordo com a hipótese inicial de que estes modelos de arbitragem estatística sejam de fato não 

correlacionados e neutros ao mercado. 
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Figura 6: Correlação de Spearman da Estratégia de Negociação em Pares  -  Jul2004 a Jun2013 

Nota: O coeficiente de Spearman foi calculado baseado em uma janela móvel contendo 126 observações. Período de dimensão 

semelhante à janela de negociação. 

 

 

 Figura 7:  Beta de Mercado da Estratégia de Negociação em Pares  - Julho de 2004 a Junho de 2013 

 
 Nota: Beta de mercado estimado pelo filtro de Kalman. 

 

Podemos estimar a volatilidade das estratégias de negociação em pares, comparando os 

seus retornos com os relacionados aos do índice Ibovespa. A figura 8 compara o retorno 

acumulado e a volatilidade da estratégia de negociação em pares com os relacionados ao índice 

Ibovespa. Fica claro a diferença na volatilidade entre as duas estratégias de investimento. O 

Ibovespa, apesar de apresentar uma tendência de crescimento neste período, possui retornos 

com um nível de variação da série muito maior quando comparado com a estratégia de 

negociação em pares descrita neste trabalho. O ultimo está relacionado a uma volatilidade 

mantida abaixo de 20% ao longo do tempo, com exceção do período mais acentuado da crise 

financeira, onde sua volatilidade estimada chega a níveis próximos de 40%. Ainda assim, muito 

mais baixos quando comparados com a volatilidade da série de retornos acumulados do 

Ibovespa. 
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Figura 8: Série de Retornos Acumulados e Volatilidade EWMA das Estratégias de Negociação em pares e 

do Ibovespa  

Nota: Retorno acumulado e volatilidade dos 10 primeiros pares da estratégia de negociação em pares e do Ibovespa. 

Na figura superior, temos o retorno acumulado. Na figura abaixo, a volatilidade anualizada estimada por um EWMA 

Vol com  =0,94. Os resultados estão relacionados aos períodos de negociação dos pares entre julho de 2004 e junho 

de 2013. 
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6. Considerações finais 

 

As séries financeiras são geralmente representadas por um processo integrado de 

primeira ordem, o que indica que podemos selecionar pares com tendências estocásticas 

semelhantes e promover uma integração de primeira ordem das séries, tornando-as 

estacionárias. O principal objetivo da arbitragem envolvida nos modelos de negociação em 

pares está relacionado à elaboração de uma estratégia neutra de forma a apresentar baixa 

correlação com o mercado. A ideia é que podemos estabelecer uma relação de equilíbrio de 

longo prazo para os pares selecionados, de forma que, para um determinado desvio de preços 

entre as ações do par, podemos iniciar uma estratégia de arbitragem estatística comprando o 

ativo “subprecificado” e vendendo o “sobreprecificado”, uma vez que apostamos na reversão à 

média nesta relação e por consequência esta divergência seria apenas temporária. 

Aplicamos o conceito de cointegração, para encontrar relações dinâmicas de equilíbrio 

entre pares de ações negociadas no mercado brasileiro. Para a seleção dos pares, foram 

realizados testes de cointegração e Johansen em um primeiro estágio de formação desta carteira. 

Em média, entre as 3243 combinações de pares possíveis no período amostral que antecede o 

período de negociação, somente 86 pares passaram pelos testes de cointegração. Destes 86 

pares, na média, cerca de 20 também estiveram de acordo com o teste alfa dos parâmetros de 

velocidade de ajustamento relacionado ao Vetor de Correção de Erros da relação de 

cointegração de cada par. Por fim, aproveitamos a informação sobre a velocidade de 

convergência para ranquear os pares. 

A implementação da negociação em pares se dá em dois estágios. O período, de 

formação dos pares, é de um ano e pode ser denominado por período amostral, relacionado ao 

intervalo de seleção dos pares. Já o segundo estágio está relacionado aos seis meses seguintes. A 

este intervalo atribuímos o nome de período de transação dos pares. O período amostral é 

reajustado a cada seis meses, incorporando o último período de negociação na amostra e 

eliminando os primeiros seis meses do intervalo de formação dos pares. Ou seja, fazemos o uso 

de uma janela móvel.  

Testamos a estratégia para o período de janeiro de 2003 a junho de 2013 para dados do 

mercado acionário brasileiro. Foram computados os retornos acumulados e o risco da carteira de 

ativos envolvendo os pares, na tentativa de compará-los com outros índices de mercado 

brasileiros e outros trabalhos recentes. Os resultados foram bastante satisfatórios, a rentabilidade 

média dessas operações de negociação em pares ficaram em torno de 15,05% ao ano, com um 

índice de Sharpe de 1,96 e baixos níveis de correlação com o mercado. Comparando os 

resultados destra estratégia com outro modelo de negociação em pares pelo critério de Sharpe 

descrito por Caldeira et al. (2013) e outros índices de mercado tais como o Ibovespa e a Selic 

diária com maturidade de um ano, o modelo relacionado ao teste alfa apresentou melhor 
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performance absoluta, com retornos anuais e índices de Sharpe superiores, reforçado a hipótese 

de que o histórico da performance da estratégia relacionada ao período amostrar anterior é 

importante, mas a opção por pares com parâmetros de reversão à média significativos 

associados à opção por pares com menores níveis de meia vida estimadas está intimamente 

ligada a melhores resultados fora do período amostral. A neutralidade da estratégia para o 

cenário brasileiro também foi testada no intuito de confirmar as hipóteses iniciais da estratégia 

de arbitragem estatística de negociação em pares.  

Vale destacar a assimetria nos retornos dos pares, a rentabilidade originada pela parte 

comprada foi maior do que a relacionada à parte vendida. Isso se deve ao fato de que neste 

período podemos evidenciar uma tendência de elevação dos níveis de preços dos ativos em 

questão. Assim, a probabilidade de aumento dos seus níveis tende a ser maiores do que a de 

queda dos mesmos. Desta forma, as apostas nas partes compradas apresentaram um melhor 

resultado financeiro. Os resultados apontaram um beta de mercado praticamente nulo ao longo 

do tempo, além de baixa correlação com o Ibovespa , confirmando as hipóteses iniciais de 

neutralidade da estratégia. O que reforça a possibilidade do uso do conceito de cointegração 

como ferramenta estratégica fundamental para o gerenciamento quantitativo de fundos de 

investimentos. 

 Uma proposta futura seria computar diretamente a série de custos de alugueis de ativos, 

tornando o retorno calculado ainda mais realista. Um outro passo poderia estar relacionado a 

modificações nas determinações de gatilhos de abertura e encerramento das operações e 

dimensão das janelas de negociação dos pares, no intuito de otimizar os resultados financeiros 

da estratégia. Pesquisas futuras poderiam testar a estratégia incorporando o período mais 

recente, relacionado ao segundo semestre de 2013, incluindo a queda acentuada no índice 

Ibovespa. Outra agenda de pesquisa interessante poderia estar relacionada ao teste desta 

estratégia utilizando dados de alta frequência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

7. Referências bibliográficas 

 

Aldrighi, D. M., & Milanez, D. Y. 2005. Finanças comportamentais e a hipótese dos mercados 

eficientes. Revista de Economia Contemporânea, 9, 41-72. 

 

Alexander, Carol, & Dimitriu, Anca. 2005. Cointegration and equity market regimes. 

International Journal of Finance and Economics, 10, 213-231. 

 

Andrade, S.C., Pietro, V., & Seasholes, M. S. 2005, Understanding the Profitability of Pairs 

Trading. Working Paper, UC Berkeley. 

 

Caldeira J. F., Moura G. V. 2013.  Selection of Portfolio of Pairs Based on Cointegration: A 

statistical Arbitrage Strategy, Revista Brasileira de Finanças, 1(11), 49-80. 

 

Elliot, Robert J., van der Hoek, John, & Malcolm, William P. 2005. Pairs trading. Quantitative 

Finance, 5(3), 271-276. 

 

Engle, R., & Yoo, B. 1987. Forecasting and Testing in Cointegrated Systems. Journal of 

Econometrics, 35, 143-159. 

 

Engle, R.F, & Granger, C.W.J. 1987. Cointegration and Error Correction: Representation, 

Estimation and Testing. Econometrica, 2, 251-76. 

 

Fund, W., & Hsieh, D. 1999. A primer of hedge funds. Journal of Empirical Finance, 6, 309-

331. 

 

Gatev E., Goetzmann G. W. & Rouwenhorst K. 2006. : Performance of a Relative Value 

Arbitrage Rule. The Review of Financial Studies, 19, 797-827. 

 

Hogan S., Jarrow R, Teo M. & Warachka M. 2004. Testing market efficiency using statistical 

arbitrage with applications to momentum and value strategies. Journal of Financial Economics, 

73(3), 525 - 565. 

 

Jacobs, B., Levy, K., & Starer, D. 1993. Long-Short Equity Investing. Journal of Portfolio 

Management,1, 52-64. 

 



 

30 
 

Johansen, Soren. 1995. Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive 

Models. USA: Oxford University Press. 

 

Perlin, M. S. 2009. Evaluation of pairs-trading strategy at the Brazilian financial market, 

Journal of Derivatives and Hedge Funds, 15, 122-136. 

 

Perlin, M. S. 2007. M of a kind: A Multivariate Approach at Pairs Trading, Working Paper, 

Reading University. 

 

Poterba, James M., & Summers, Lawrence H.1988. Mean reversion in stock prices: Evidence 

and Implications. Journal of Financial Economics, 22(1), 27-59. 

 

Sharpe, W. 1964. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of 

Risk. Journal of Finance, 19, 425-442. 

 

Uhlembeck, G., & Ornstein, L. 1930. On the Theory of Brownian Motion. Physical Review, 36, 

823-841. 

 

Vidyamurthy, G. 2004. Pairs Trading, Quantitative Methods and Analysis. Canada: John Wiley 

& Sons 


