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Resumo

Por ser contra a intuição econômica e, ainda assim, gerar retornos elevados, portfólios for-
mados por papéis com baixa volatilidade vêm despertando interesse desde a década de 70 e
ganharam mais importância a partir da crise financeira de 2008. O presente trabalho procura
explorar, no mercado brasileiro, essa relação inversa entre risco e retorno, que é chamada de
anomalia da baixa volatilidade ou efeito da volatilidade. Para tal, foi considerado o período
entre 2002 e 2018 e duas simples medidas de volatilidade para formar, mensalmente, carteiras
classificadas de acordo com o nível de risco das ações que as compõem. Com o objetivo de obser-
var se as carteiras de baixa volatilidade possuem resultados históricos melhores que as demais,
foram realizados testes econométricos, controlando-se os retornos das carteiras pelos 3 fatores de
Fama and French (1993) e, também, por outros dois fatores, o Momentum e outro relacionado
à liquidez. Posteriormente, foram analisados os desempenhos dessas carteiras, as comparando
entre si e com o índice de mercado (IBrX-100) através de indicadores como drawdown, beta,
índice de Sharpe, entre outros. Como resultado, as carteiras de baixa volatilidade apresentaram
uma performance melhor que as demais, inclusive que o índice de mercado.

Palavras-chave: Volatilidade Idiossincrática, Anomalia, Teoria de Carteiras



Abstract

Portfolios formed by stocks with low volatility, in spite of going against the economic institu-
tion and yet generating high returns, have been attracting interest since the 1970s and the 2008
financial crisis. The present work seeks to explore, in the Brazilian market, this inverse relation-
ship between risk and return, which is called low volatility anomaly or volatility effect. For that,
the period between 2002 and 2018 was considered as well as two simple measures of volatility to
form monthly portfolios classified according to the risk level of the shares that comprise them.
With the objective of observing if the low volatility portfolios have better historical results than
the others, econometric tests were performed, controlling the returns of the portfolios by the 3
factors of Fama and French (1993) and also by two other factors, the Momentum and another
related to liquidity. Subsequently, the performances of these portfolios were analyzed and com-
pared with the market index (IBrX-100) through indicators such as drawdown, beta, Sharpe
Ratio, among others. The results indicate that the low volatility portfolios performed better
than the others, including the market index.

Keywords: Idiosyncratic Volatility, Anomaly, Portfolio Theory
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Capítulo 1

Introdução

1.1 A Anomalia da Baixa Volatilidade

Desde o início da teoria moderna de carteiras, em Markowitz (1952), a racionalidade dos agen-
tes/investidores e a relação positiva entre risco e retorno são pressupostos largamente aceitos e
utilizados no mundo corporativo e em modelos teóricos. O modelo de equilíbrio geral de Sharpe
(1964) e Lintner (1975), o Capital Asset Pricing Model (CAPM), utiliza os mesmos princípios,
assumindo que os investidores são racionais e traçam a fronteira eficiente utilizando todos os
ativos disponíveis, seus retornos esperados e covariâncias. Dessa forma, seria possível desenhar o
modelo que relaciona positivamente o retorno esperado de um ativo com seu 𝛽1, ou seja, quanto
maior o co-movimento do retorno do ativo em relação ao retorno do mercado, maior o seu retorno
esperado, como forma de compensar o maior nível de risco corrido.

Posteriormente, esse modelo recebeu diversas críticas por não ser constatada empiricamente
a relação positiva entre retorno esperado e risco sistemático, medido pelo 𝛽. Jensen et al. (1972)
realizaram estudos empíricos evidenciando que a relação entre retorno e risco não era como a
postulada pelos modelos teóricos, pelo contrário, foi possível verificar que o alfa gerado por ativos
com alto beta é negativo e estatisticamente significativo, enquanto que o alfa de ativos com baixo
beta é positivo e também significativo. Em Haugen and Heins (1972) o resultado foi similar, pois
constatou-se que, no longo prazo, portfólios com menor variância ou beta geram mais retorno
que aqueles com mais risco. A não observação empírica do CAPM e a relação inversa entre o
prêmio de risco e o 𝛽 verificada pelos autores, podem ser consideradas as primeiras evidências
de uma possível anomalia, dado que o modelo de risco não estava bem ajustado.

Os autores Fama and French (1993) confirmam a baixa relação entre o retorno médio de ações
nos Estados Unidos e o beta de mercado do CAPM e identificam que outros dois fatores estão
relacionados com os retornos esperados dos ativos, mesmo sem haver uma teoria que especifique
a relação exata entre eles. O modelo proposto ficou conhecido como o modelo de três fatores de
Fama e French, eles adicionaram um fator de risco relacionado ao tamanho das firmas e outro
fator com relação à razão entre o valor contábil e o valor de mercado (book-to-market). Esses
dois fatores foram escolhidos, pois verificou-se empiricamente que empresas menores possuem um
prêmio de risco sobre as empresas maiores e, da mesma forma, empresas com alta razão book-to-
market possuem um retorno médio maior que aquelas com baixa razão. A construção do primeiro
fator foi realizada pela diferença entre o retorno de uma carteira formada por ações pequenas e
o retorno de uma carteira formada por ações grandes, o fator ficou conhecido como Small Minus
Big (SMB); o segundo fator foi formado da mesma maneira, mas considerando a diferença entre
os retornos de empresas com alta razão book-to-market e baixa razão book-to-market, esse fator
é conhecido como High Minus Low (HML).

1Medida de relação entre o o retorno do ativo i e o retorno do mercado m, calculado por 𝛽 = 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑟𝑚)
𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚)
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Existe um número significativo de pesquisas na área de finanças que procura identificar novos
fatores de risco para melhorar os modelos de precificação ou simplesmente evidenciar padrões
nos retornos das ações que não podem ser explicados por esses modelos, caracterizando possíveis
anomalias.

Jegadeesh and Titman (1993) desenvolvem um fator que poderia ser considerado nos modelos
de precificação de ativos, o Momentum. Os autores criam esse fator comprando ações vencedoras
e vendendo as perdedoras. Diversas outras pesquisas evidenciaram a importância do Momentum,
como Grinblatt et al. (1995), Rouwenhorst (1998) e Griffin et al. (2003), mas as relacionadas às
finanças tradicionais não acreditam que esse pode ser um fator de risco válido, por infringir os
pressupostos de racionalidade dos agentes e a forma fraca de eficiência de mercado. Os autores
Fama and French (2015), por exemplo, adicionaram mais dois fatores em seu conhecido modelo
de 3 fatores, um relacionado a lucratividade das empresas e outro relacionado a padrões de
investimento, mas nenhum deles faz referência ao Momentum.

Outra característica bastante comentada pela literatura é a relação entre retorno e volati-
lidade. Ang et al. (2006) encontram que ações com alta volatilidade idiossincrática, relativa
ao modelo de Fama and French (1993), possuem retornos médios muito baixos, e a recíproca
é verdadeira. Após classificar ações de acordo com sua volatilidade e separá-las em diferentes
portfólios, eles verificam que os portfólios com menor volatilidade possuem um retorno ajustado
ao risco superior aos de maior volatilidade. Esse resultado vai de encontro aos pressupostos da
teoria moderna de portfólio, pois não pode ser explicado por exposições aos fatores de risco tra-
dicionais e outros utilizados pelos autores, como turnover, volume, bid-ask spreads, entre outros.
A conclusão é que o padrão encontrado nesses portfólios pode se aproximar de um puzzle.

Blitz and van Vliet (2007) corrobora os resultados encontrados por Ang et al. (2006), embora
realizem seus cálculos de medida de volatilidade considerando um período de 3 anos, diferente de
Ang et al. (2006) que concentram sua pesquisa no curto prazo, carteiras baseadas em volatilidade
de 1 mês. Suas explicações para o efeito da volatilidade vão de restrições de alavancagem à vieses
comportamentais dos investidores, sugerindo que eles pagam mais do que deveriam por ativos
arriscados.

Os trabalhos não se limitam a dados dos Estados Unidos, Ang et al. (2009) e Blitz et al.
(2013) encontram evidências do efeito em economias desenvolvidas e em mercados emergentes,
respectivamente. Também verifica-se compatibilidade com estudos realizados com dados nacio-
nais, como em Almeida et al. (2016), que verificam se a volatilidade idiossincrática é informativa
para o cross-section dos retornos esperados; e no realizado por Rubesam and Lomonaco Bel-
trame (2013) que formam carteiras com variância mínima 2 e verificam que seus desempenhos
são superiores a diferentes índices de mercado, inclusive ao Ibovespa.

Não obstante o número crescente de produção acadêmica a respeito da não evidência em-
pírica da relação entre risco e retorno do CAPM desde a década de 70, como em Jensen et al.
(1972) e Haugen and Heins (1972), a preferência por ativos mais arriscados visando maiores
retornos manteve-se forte ao longo dos anos pelos investidores, mesmo sendo observado, empi-
ricamente, uma melhor performance de longo prazo dos ativos de baixa volatilidade, seja ela
mantida por questões comportamentais ou por motivos ainda desconhecidos, pouco foi feito, em
termos práticos, a respeito da exploração do efeito da baixa volatilidade.

Nos anos recentes, no entanto, o termo Factor Investing vem chamando atenção no mundo
das finanças. O montante de assets under management dessa estratégia alcança a marca de quase

2O que diferencia a carteira de mínima variância/volatilidade para a de baixa volatilidade é o método utilizado
para a formação das carteiras, embora ambas possuam o mesmo pressuposto de que carteiras com menos volati-
lidade podem gerar retornos atraentes. Enquanto a carteira de baixa volatilidade é formada pela simples seleção
de ações que possuem individualmente baixa volatilidade, a carteira de variância mínima faz uma otimização,
utilizando todas as ações disponíveis, para encontrar os pesos ótimos que minimizam a volatilidade dessa carteira.
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2 trilhões de dólares no mundo3 em 2017. Esse tipo de investimento se baseia na existência de
fatores que geram prêmios de longo prazo aos investidores. Como levantado por Bender et al.
(2013), os fatores mais conhecidos são: Value, Low Size, High Yield, Quality, Momentum e Low
Volatility ; sendo o último que recebe o foco do presente trabalho.

Provavelmente motivado pela crise do subprime, o mercado financeiro global passou a dar
mais atenção a esse ponto, quando foi lançado em 2008 o MSCI World Minimum Volatility
Index 4, posteriormente, em 2011, foi a vez do S&P 500 Low Volatility Index 5, entre outros
índices e Exchange-Traded Funds(ETF) que foram lançados com a característica em comum de
gerir carteiras com baixa volatilidade, que possuem um baixo drawdown e ainda assim preservam
bons retornos a longo prazo. Como mencionado por Hsu and Li (2013), investidores institucionais
buscaram mandatos com baixa volatilidade, o que estimulou a produção de artigos sobre o tópico.
No Brasil, porém, estratégias de Factor Investing não são tão exploradas, a quantidade de fundos
com característica de Low Vol ainda é residual e apenas em 2015, em uma parceria entre a B3
e a S&P Dow Jones Indices, foi lançado um índice de referência que utiliza a característica de
baixa volatilidade das ações para compor sua carteira6.

Por ser um tema largamente discutido na literatura internacional, o presente trabalho pre-
tende explorar a anomalia da baixa volatilidade ao verificar se ela está presente no mercado
de capitais brasileiro, realizando o backtesting de carteiras formadas de acordo com níveis de
volatilidade diferentes e comparando suas performances ao longo do tempo, suas composições e
apresentando algumas possíveis justificativas para a existência da anomalia. Para tal, são utili-
zados 16 anos e meio de dados (final de 2001 a meados de 2018) para a montagem e manutenção
de carteiras formadas por quintis compostos de ações ordenadas de acordo com sua volatili-
dade. Não só a volatilidade total, mas também a volatilidade idiossincrática é observada a fim
de se verificar se ambas as metodologias geram esse efeito no mercado nacional e suas possíveis
diferenças, além de serem testados diferentes métodos de ponderação para as carteiras.

Como resultado, observa-se que a estratégia de baixa volatilidade gera alfa estatisticamente
significativo e, ao analisar a performance das 5 carteiras, verifica-se que a carteira com menor
volatilidade possui um retorno superior à carteira de maior volatilidade. Além disso, essa rela-
ção é proporcional para as demais carteiras, quando as ações são classificadas pela volatilidade
idiossincrática, ou seja, o retorno da carteira de menor volatilidade é superior ao retorno da
segunda carteira com menor volatilidade e assim sucessivamente até o menor retorno verificado
na carteira com maior volatilidade. O mesmo padrão é observado para o Índice de Sharpe (IS)
das carteiras classificadas por ambas as metodologias de volatilidade. O resultado encontrado
pelo presente trabalho está em linha com a literatura internacional e nacional que atestam a
anomalia da volatilidade total e volatilidade idiossincrática.

O próximo capítulo descreve os dados utilizados no trabalho e a metodologia empregada
na construção e ponderação das carteiras. O capítulo 3 apresenta os resultados, as regressões
realizadas, gráficos e tabelas que comparam os quintis entre si e com o índice de mercado,
seguidas do levantamento de algumas justificativas encontradas na bibliografia para explicar a
anomalia em questão e, por fim, é testada uma simples estratégia de trading a fim de exemplificar
e evidenciar seu efeito. O último capítulo descreve as principais conclusões encontradas.

3https://www.blackrock.com/investing/investment-ideas/what-is-factor-investing/
factor-commentary/andrews-angle/factor-growth

4https://www.msci.com/low-volatility
5https://us.spindices.com/documents/research/research-inside-low-volatility-indices.pdf
6http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-em-parceria-s-p-dowjones/

smart-betas.htm

https://www.blackrock.com/investing/investment-ideas/what-is-factor-investing/factor-commentary/andrews-angle/factor-growth
https://www.blackrock.com/investing/investment-ideas/what-is-factor-investing/factor-commentary/andrews-angle/factor-growth
https://www.msci.com/low-volatility
https://us.spindices.com/documents/research/research-inside-low-volatility-indices.pdf
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-em-parceria-s-p-dowjones/smart-betas.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-em-parceria-s-p-dowjones/smart-betas.htm


Capítulo 2

Dados e Metodologia

2.1 Dados

O IBrX-100 é o indicador de desempenho das 100 ações mais negociadas no mercado de ações
brasileiro e sua ponderação é de acordo com o valor de mercado de cada empresa. Por problemas
relacionadas à liquidez e pelo mercado de ações brasileiro ainda ser considerado um mercado
pouco desenvolvido, esse índice pode representar bem o mercado nacional.

No presente trabalho, foram utilizadas todas as ações que compunham esse índice ao longo
do período de análise, do final de novembro de 20017 até o final de junho de 2018, totalizando
278 ações observadas. Foram obtidos retornos diários para todas as ações, totalizando 4106 dias
de retorno ou 195 diferentes janelas de 21 dias (quantidade média de dias úteis em um mês).

Além dos dados acima, também foram utilizados os fatores de risco que representam o risco
sistemático, o tamanho das empresas e a relação book-to-market, para a construção de modelos,
como o de 3 fatores de apresentado por Fama and French (1993), e também de outros dois fatores
relacionados ao Momentum de Jegadeesh and Titman (1993) e à liquidez, de Amihud (2002). As
séries de retornos do IBrX-100, Ibovespa e CDI no mesmo período de análise foram obtidas para
analisar suas performances contra as carteiras obtidas através da metologia aplicada no presente
trabalho.

As composições do índice IBrX-100 ao longo do período de análise foram obtidas no Bloomberg®,
as séries de retornos de todas as ações e índices do Economática® e os retornos dos fatores de
risco do Nefin8.

2.2 Metodologia

2.2.1 Formação das Carteiras

Primeiramente, as ações são classificadas da menor para a maior volatilidade (total ou idiossin-
crática) no último mês. Essas ações precisam ter mais de 80% da amostra mensal com retornos
diferentes de zero para serem elegíveis, dessa forma, evita-se as ações que foram pouco negociadas
no período.

Em seguida, essas ações são divididas em quintis, sendo o primeiro quintil (Q1) composto
por 20% das ações com menor volatilidade e o último quintil (Q5) composto por 20% das ações
com maior volatilidade. Como as ações analisadas são as que compõem o IBrX-100, temos que
cada quintil possui, em média, 20 ações, caso todas as ações fossem elegíveis.

7A data de corte foi realizada nesse momento, dada a dificuldade de se obter a composição diária do índice
IBrX-100 antes desse período.

8 Os dados foram obtidos em http://www.nefin.com.br/risk_factors.html.

http://www.nefin.com.br/risk_factors.html
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A ponderação dessas 5 carteiras foi feita de 4 maneiras distintas, descritas na seção a seguir,
a mais analisada no presente trabalho foi a equal-weighted. Esse processo de classificar as ações
de acordo com sua volatilidade e comprar as ações seguindo um método de ponderação para
compor os quintis é chamado de período de Formação (F).

Com essas carteiras em mãos, observa-se suas evoluções ao longo do próximo mês, vale men-
cionar que a alocação não foi mantida constante, levou-se em consideração a valorização e des-
valorização de cada papel ao longo do mês, dessa forma, uma ação pode começar com 5% de
alocação e terminar o mês com um valor diferente de 5%, esse período é chamado de Manutenção
(M).

Após passar o mês de manutenção, o processo é repetido, ou seja, as ações são novamente
classificadas de acordo com a volatilidade do mês anterior e divididas em 5 grupos, essas carteiras
são formadas e acompanhadas ao longo de mais um mês. Esse processo foi repetido de 2002 até
2018. Como resultado, obteve-se a evolução histórica das 5 carteiras, representando ações de
menor para maior volatilidade.

Foram considerados diferentes períodos de F e M, os períodos mais comuns testados para
(F,M), em meses, foram: (1M,1M), (3M,3M), (6M,6M), (12M,12M) e combinações como (3M,1M).
Dentre as opções, as que geraram carteiras com alfa mais elevado foi a de (1M,1M), assim como
observado por Ang et al. (2006), e será a composição de período de formação e manutenção
discutida no presente trabalho.

2.2.2 Volatilidade Total e Idiossincrática

Para realizar o período de Formação, as ações devem ser classificadas de acordo com seu nível de
risco. Abaixo são detalhadas as metodologias utilizadas para calcular a volatilidade das ações,
para que estas possam ser classificadas e separadas em quintis.

Foram utilizados dois métodos de cálculo de volatilidade para que em seguida as ações pu-
dessem ser classificadas do menor para o maior nível de risco. O primeiro método é definido com
o simples cálculo do desvio padrão dos retornos do último mês de todas as ações que compõem
o IBrX-100. A equação 2.1 foi utilizada para calcular o que será chamado de Volatilidade Total
do período de formação de cada ação.

𝜎𝑖 =

√︃∑︀𝑇
𝑡=1 (𝑥𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖)2

𝑇
(2.1)

Na equação 2.1, 𝑥𝑖 é o retorno da ação i no dia t, 𝜇𝑖 é a média do retorno da ação i no período
de T dias. O 𝜎𝑖 retorna, portanto, o desvio padrão do retorno da ação i no período T. Como
mencionado anteriormente, o período de formação é de apenas 1 mês, logo o T é de 21 dias e o
𝜎𝑖 é a volatilidade em um mês da ação i.

O segundo método consiste em captar apenas o risco específico de cada ação. Para isso a
equação 2.2, que representa o modelo de três fatores de Fama and French (1993), é estimada e
extrai-se seu resíduo, 𝜖. Este representa a variabilidade dos retornos de cada ação não explicada
pelos fatores de risco (mercado, tamanho e valor) da equação. A Volatilidade Idiossincrática é
obtida ao calcular a volatilidade dos resíduos (𝜖) utilizando-se a equação 2.1, ao se substituir o
𝑥𝑖,𝑡 pelo 𝜖𝑖,𝑡. Essa metodologia segue a proposta por Ang et al. (2006).

𝑅𝑖,𝑡 −𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑀𝐾𝑇𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡, (2.2)

Na regressão 2.2, o 𝑅𝑖,𝑡 é o retorno da ação i no dia t, 𝑅𝑓,𝑡 é o retorno do ativo livre de
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risco9, 𝑀𝐾𝑇𝑡 é o excesso do retorno de mercado em relação ao ativo livre de risco, 𝑆𝑀𝐵𝑡 é
o retorno do portfólio comprado em ações de baixa capitalização (Small) e vendido em ações
de alta capitalização (Big), 𝐻𝑀𝐿𝑡 é o retorno do portfólio comprado em ações com alta razão
book-to-market10(High) e vendido em ações com baixa razão book-to-market(Low).

2.2.3 Métodos de Ponderação

Após obter as volatilidades das ações e organizá-las do menor pro maior risco, é hora de ponderar
as carteiras. Para esse processo, três diferentes métodos de ponderação são testados.

O primeiro foi definido trivialmente, como equal-weighted portfolio, obedecendo a equação 2.3.
Como na maioria dos dias o IBrX-100 possui 100 ações, e caso todas as ações sejam consideradas
para a análise, as carteiras seriam formadas por 20 ações cada, logo cada ação possuiria 5% de
alocação. Ou seja, na equação 2.3, o peso w da ação i é igual a 1 dividido por n ações, logo todas
as ações terão o mesmo peso.

𝑤𝑖 =
1

𝑛
(2.3)

O segundo levou em consideração o valor de mercado de cada ação, ou seja, as ações maiores
recebem mais peso que as menores.

𝑤𝑖 =
𝑣𝑎𝑙𝑖∑︀𝑛
𝑖=1 𝑣𝑎𝑙𝑖

(2.4)

O terceiro levou em consideração a inversa da volatilidade de cada ação, ou seja, a ação com
menor volatilidade recebe mais peso e vice-versa.

𝑤𝑖 =
1

𝑣𝑜𝑙𝑖∑︀𝑛
𝑖=1

1
𝑣𝑜𝑙𝑖

(2.5)

No quarto método foi utilizada uma otimização. Dentre as ações de cada quintil, foram
encontrados os pesos que minimizavam a volatilidade da carteira dentro do período de formação.
Foi imposto um limite de alocação de 10% e não foi permitido short selling.

min
𝑤

𝑤′𝐶𝑂𝑉 𝑤

s.t.
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑤𝑖 = 1 and 0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 0.1
(2.6)

9Como os fatores de risco foram obtidos no Nefin, como mencionado na metodologia, os fatores do modelo
foram mantidos os mesmos, para o ativo livre de risco foi utilizado o Swap DIxPRÉ de 30 dias e a construção dos
demais fatores seguem a metodologia proposta por eles.

10Razão entre o valor contábil e o valor de mercado.



Capítulo 3

Resultados

3.1 Regressões

A atual seção apresenta os resultados econométricos encontrados para as carteiras geradas a
partir do método volatilidade total e volatilidade idiossincrática.

A forma de avaliar as carteiras segue a mesma que foi realizada por Blitz and van Vliet
(2007), Scherer (2011), Ang et al. (2009) (pág.17), Almeida et al. (2016), dentre outros, os
quais analisaram a significância do intercepto de regressões como a proposta por Fama and
French (1993). Dessa forma, ao realizar a regressão linear múltipla do retorno de cada carteira e
controlando pelos fatores de risco, os coeficientes dessa regressão podem ser vistos como pesos de
um portfólio multifatorial e o intercepto como o alfa, um retorno “não explicado” pelos fatores.

Para a formação das carteiras, foram utilizados dois métodos para classificar o nível de risco
das ações, a volatilidade total (VOL) e a volatilidade idiossincrática (IVOL), ambas considerando
a ponderação equal weighted, essas ações são agrupadas em quintis utilizando-se 1 mês como pe-
ríodo de formação e 1 mês de período de manutenção, assim como demonstrado na metodologia.
Os demais métodos de ponderação, value weighted e o que considera a inversa da volatilidade
não apresentaram resultados muito significativos, possivelmente pelo fato das carteiras serem
formadas por poucas ações (cerca de 20) e, dessa forma, a alocação fica demasiadamente con-
centrada em um número muito pequeno de ações, fazendo com que a baixa diversificação polua
os resultados. Enquanto isso o último método de ponderação, via minimização de risco, obteve
bons resultados, mas foi omitido para simplificar a apresentação do presente trabalho.11.

Os resultados para volatilidade idiossincrática que serão apresentados seguem a linha do que
foi encontrado por Almeida et al. (2016), que realizaram testes similares para as ações do Brasil
de 2004 a meados de 2015. A ideia central no trabalho desenvolvido por Almeida et al. foi de
explorar a existência da relação entre momentos idiossincráticos (dentre eles o da volatilidade)
com os retornos esperados em cross-section das ações do Brasil, seguindo uma metodologia
similar à proposta por Ang et al. (2006) para o caso da volatilidade. Os autores Almeida et al.
verificaram a existência da relação negativa entre volatilidade idiossincrática e retornos esperados,
embora a estratégia de custo zero, comprada no Q5 e vendida no Q1, não tenha sido sempre
estatisticamente significativa. Contudo, os alfas gerados para o quintil de menor volatilidade
foram sempre estatisticamente diferentes de zero, independente da metodologia empregada ou
do tipo de ponderação, e esse é o quintil que recebe mais foco no presente trabalho.

Para evidenciar o destaque do Q1 em relação aos demais quintis, os alfas de todas as carteiras
foram gerados a partir de regressões que se aproximam da abordagem proposta por Fama and
French (1993) e descrita na seção de metologia, além disso, considera-se a estimativa de erros
padrões de Newey and West (1987) na tentativa de corrigir suas possíveis autocorrelações e

11Os resultados desses outros métodos de ponderação das carteiras podem ser encontrados no apêndice.
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heterocedasticidade. A realização do teste segue o seguinte processo: a série do excesso de
retorno (em relação ao ativo livre de risco) de cada quintil é regredida contra variáveis que,
hipoteticamente, explicam esses retornos. O conjunto dessas variáveis formam os três modelos
utilizados, o primeiro modelo é o CAPM, cuja variável é o excesso do retorno do índice de
mercado, o segundo é o modelo de Fama and French (1993) (FF-3), que utiliza a variável do
modelo CAPM e mais duas, o SMB (Small-Minus-Big) e o HML (High-Minus-Low), o terceiro
é o modelo de 5 fatores, criado no presente trabalho utilizando os fatores de FF-3 e mais dois,
um relacionado ao Momentum (WML) e outro relacionado à liquidez (IML).

Foram calculados os alfas de cada quintil em relação ao modelo de 1 fator (CAPM), ao modelo
de 3 fatores (FF-3) e ao modelo de 5 fatores (5-F), o resultado é apresentado na tabela 3.1 que
contém os alfas das 5 carteiras geradas a partir do processo descrito na metodologia e, também,
do portfólio comprado no quintil de baixa volatilidade e vendido no de alta volatilidade (Q1-Q5).

Na tabela 3.1 é possível notar que os alfas das carteiras de baixa volatilidade (Q1) são
positivos, com uma média de 0,48% a.m. entre todos os modelos, e estatisticamente significativos
ao nível de 1% para todos os métodos apresentados. Em contrapartida, os alfas dos quintis de
alta volatilidade (Q5) são negativos, apresentando uma média de -0,75% a.m. entre os modelos,
e significativos em todos os casos apresentados, com exceção da regressão de 5-F que considera
as ações classificadas pela volatilidade idiossincrática. O portfólio Q1-Q5 apresenta elevado alfa
e também é estatisticamente significativo, apenas perdendo um pouco de força no modelo de
5-F para a volatilidade idiossincrática, no qual o fator de risco WML ajuda a reduzir o alfa
gerado pelo portfólio. Todas as regressões possuem a estatística de Durbin Watson indicando
normalidade dos resíduos, apenas o Q1, calculado pelo método da volatilidade total e regredido
contra o modelo CAPM, apresentou não normalidade dos resíduos ao nível de 10%, como pode
ser visto na tabela A.1 do apêndice. Os resultados apresentados indicam a existência de uma
possível volatility anomaly no mercado brasileiro, seja por conta do elevado retorno do quintil de
baixa volatilidade (Q1) ou pelo retorno significativo do portfólio de custo zero (Q1-Q5).

Tabela 3.1: Alfa dos Quintis Classificados pela Volatilidade.

Volatilidade Total Volatilidade Idiossincrática

CAPM FF-3 5-F CAPM FF-3 5-F

Q1 0,52*** 0,54*** 0,45*** 0,46*** 0,47*** 0,44***
(2,89) (3,10) (2,59) (3,31) (3,39) (3,13)

Q2 0,34* 0,36** 0,33* 0,23 0,25 0,24
(1,95) (2,14) (1,89) (1,33) (1,46) (1,40)

Q3 0,28 0,31* 0,34* 0,12 0,12 0,13
(1,46) (1,67) (1,77) (0,58) (0,62) (0,67)

Q4 -0,03 -0,01 0,09 0,00 0,03 0,14
(-0,13) (-0,06) (0,43) (-0,01) (0,15) (0,62)

Q5 -1,07*** -1,03*** -0,65** -0,73* -0,66** -0,34
(-2,75) (-3,20) (-2,20) (-1,93) (-2,09) (-1,14)

Q1-Q5 1,58*** 1,57*** 1,09*** 1,20*** 1,13*** 0,78**
(3,83) (4,19) (3,23) (3,06) (3,31) (2,41)

A formação dos quintis se deu através da classificação das 100 ações por suas respectivas volatilidades passadas
ou pela volatilidade idiossincrática com respeito ao modelo de Fama and French (1993). Essas carteiras são
rebalanceadas mensalmente, seguindo a mesma lógica. A tabela apresenta os alfas gerados por regressões
dessas carteiras contra o retorno de mercado (CAPM), contra este e mais os fatores SMB e HML (FF-3),
e por último mais dois fatores WML e IML (5-F). As regressões compreendem todo o período de análise,
de 2002 a 2018, os dados de retornos são calculados pela primeira diferença do logaritmo neperiano da série
histórica dos quintis e dos fatores, posteriormente esses retornos foram acumulados em períodos semanais. Os
alfas estatisticamente significativos a 1%, 5% e 10% são marcados por ***, ** e *, respectivamente.
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3.2 Análise do Backtesting

A presente seção analisa os retornos, volatilidades, dentre outras métricas para todos os quintis
criados, índice de mercado e em alguns casos para o ativo livre de risco.

Partindo-se para a análise do comportamento das carteiras ao longo do tempo, foi gerada
a figura 3.1 que possui informações das carteiras formadas a partir da ordenação do nível de
volatilidade idiossincrática das ações12. O primeiro gráfico da figura 3.1, apresenta a evolução
histórica gerada a partir do backtesting das carteiras de todos os cinco quintis e, para efeitos com-
parativos, são apresentadas as evoluções do índice de mercado IBrX-100 (MKT) e do CDI (RF).
No segundo gráfico observa-se a evolução do drawdown do quintil de baixa e alta volatilidade e
do índice de mercado. Ao observar o primeiro gráfico em 3.1, é possível notar que os retornos dos
quintis estão ordenados de acordo com o nível de risco, mas de maneira inversa à proposta pelas
finanças tradicionais, pois a carteira de menor (maior) risco obteve o maior (menor) retorno e
os quintis intermediários seguem o mesmo comportamento. A medida de drawdown foi utilizada
para mostrar o potencial de perda dos quintis e do mercado, uma vez que ela revela a maior
queda verificada desde o último pico observado. Essa métrica também joga à favor da carteira
de baixa volatilidade, que apresenta os menores drawdowns ao longo do tempo.

Figura 3.1: Evolução Histórica e Drawdowns (IVOL)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas a partir da classificação
das 100 ações que compõem o IBrX-100 por suas respectivas volatilidades idiossincráticas com respeito ao
modelo de Fama and French (1993), as carteiras são rebalanceadas mensalmente seguindo a mesma lógica.
Apresenta, também, o índice de mercado representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice
1 no fechamento do ano de 2001. O segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro
quintil, do último quintil e do mercado.

Para seguir a análise do backtesting das carteiras, seria interessante observar, além dos re-
tornos, outras métricas como volatilidade, tracking error, dentre outros. O primeiro quadro da
figura 3.2 mostra a média dos retornos mensais anualizada para cada quintil e para o índice de

12Os mesmos gráficos, mas considerando a ordenação de volatilidade total, podem ser obtidos no apêndice, na
figura A.1
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mercado, corroborando o resultado da ordenação do retorno das carteiras observada na figura
3.1. O mesmo comportamento anormal, dado que vai contra a intuição das finanças tradicionais,
é observado nos outros quadros, pois existe uma relação negativa entre o índice de Sharpe e o
risco das carteiras.

Os gráficos em 3.2 apresentam os resultados para a metodologia de volatilidade idiossincrática,
os mesmos indicadores podem ser encontrados para a metodologia de volatilidade total em A.2.
Em geral, os resultados são similares empregando ambas as metodologias, os maiores destaques
encontrados ao compará-las vão, por exemplo, para o nível dos betas, dado que o beta do Q1
para a volatilidade total é de apenas 0.7 e sobe quase que proporcionalmente nos demais quintis,
enquanto que, segundo a metodologia de volatilidade idiossincrática, os primeiros 3 quintis pouco
diferem no nível do beta, que gira em torno de 0.8. Outro ponto de destaque é o baixo tracking
error observado para o Q1 no último gráfico da figura 3.2, por volta dos 8% a.a., enquanto que
mesmo gráfico da figura A.2 o Q1 possui um dos maiores trackings erros observados, cerca de
13% a.a., sendo menor apenas que o Q5. Destacadas as devidas diferenças, o quintil de menor
volatilidade apresenta, de maneira geral e independente da metodologia utilizada, os melhores
resultados dos indicadores, sendo o quintil com o maior retorno e Índice de Sharpe e menor
máximo drawdown observado na série de todo o período de análise, de 2002 a 2018.

Figura 3.2: Quadro de Indicadores das Carteiras (Vol Idiossincrática).
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O primeiro quadro apresenta a média dos retornos mensais de cada quintil e do mercado, esse valor médio
foi, então, anualizado como: ret.anual = (1 + ret.mensal)12 − 1. O quadro de volatilidade é formado pela
volatilidade dos retornos mensais de cada carteira e posteriormente anualizado da seguinte forma: vol.anual =
vol.mensal *

√
12. O Índice de Sharpe foi calculado utilizando a diferença entre o retorno anualizado de cada

carteira com relação ao ativo livre de risco e a volatilidade anualizada de cada carteira, assim como mostrados
anteriormente, através da seguinte fórmula: Sharpe =

(𝑟𝑒𝑡.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑐−𝑟𝑒𝑡.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑟𝑓 )

𝑣𝑜𝑙.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑐
. Os Betas foram calculados a

partir da matriz de covariância dos retornos diários de cada carteira. O Máximo Drawdown é a maior queda
registrada, partindo-se do maior pico em toda a série de cada carteira. O Tracking Error foi calculado pela
raiz quadrada da diferença entre os retornos mensais de cada carteira em relação ao Benchmark (IbrX-100),
representado pelo "MKT", essa medida também foi anualizada, assim como a volatilidade.

Outra forma de se observar a performance histórica das carteiras é calculando os retornos em
janelas móveis, dessa forma, é possível analisar o quanto uma pessoa teria de retorno se entrasse
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em qualquer momento no tempo e resgatasse em uma janela fixa depois. A figura A.5 presente
no anexo se encarrega de apresentar a evolução dos retornos móveis em janelas de 6 meses, 3 anos
e 5 anos, revelando um melhor desempenho do Q1 frente ao retorno do mercado e ao retorno do
Q5 na maior parte do tempo de análise. A figura 3.3 revela uma informação a mais, é a diferença
entre os retornos móveis do Q1 pro mercado (MKT) e do Q1 pro Q5, ou seja, os valores acima
de 0 primeiro quadro da figura revelam que o retorno acumulado em 6 meses do Q1 é superior
ao retorno acumulado do mercado no mesmo período13.

Em todos os gráficos da figura 3.3 pode-se notar que o Q1 é preferível ao MKT e ao Q5, pois
na maior parte do tempo seu retorno é superior aos demais, sendo inferior apenas em momentos
de alta do mercado, como no período entre 2005 e 2006, na recuperação da crise do subprime
entre 2009 e 2010, e no período recente, entre 2016 e 2018. Contudo, em janelas maiores, de 3
anos e 5 anos, o Q1 domina em quase todos os dias analisados, ou seja, aplicar na estratégia de
baixa volatilidade em praticamente qualquer dia do período de análise e resgatar 3 anos ou 5
anos depois garantiria um retorno superior ao do mercado e ao do Q5.

Figura 3.3: Evolução Histórica de Retornos Móveis em Diferentes Janelas
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A figura 3.3 é composta pelos gráficos azuis, que mostram a diferença entre o retorno móvel do Q1 e do MKT,
em janelas de 6 meses, 1 ano, 3 anos e 5 anos e pelos gráficos verdes, que mostram a mesma informação, mas
para a diferença entre o Q1 e o Q5. Os gráficos foram criados a partir dos retornos das carteiras geradas pela
metodologia de volatilidade idiossincrática.

13Mesmo se o retorno dos dois portfólios for negativo, quando isso ocorre e se o gráfico apresentar um valor
positivo, significa que o Q1 caiu menos que o mercado.
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3.3 Turnover das Carteiras e Custos de Transação

Como as carteiras são rebalanceadas mensalmente, seria interessante considerar custos de tran-
sação, para tal, foi considerado um custo de corretagem de 0,05%, seguindo o que foi proposto
por Rubesam and Lomonaco Beltrame (2013). Apesar do turnover mensal elevado, com média
de 54,5% para o Q1, seu custo anual total foi de 0,66%, como pode ser visto na tabela 3.2, ou
seja, pouco gerou de impacto na rentabilidade total das carteiras14. Além disso, ao se comparar
com os demais quintis, o Q1 foi o que teve o menor turnover médio observado dentre as carteiras
que utilizam volatilidade idiossincrática (IVOL) em sua formação e o segundo menor dentre as
carteiras que utilizam a volatilidade total (VOLT).

Tabela 3.2: Retornos Anualizados de Cada Quintil e Custos

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

IVOL 20,96% 17,59% 16,00% 14,37% 4,78%
IVOL_CUSTO 20,17% 16,55% 14,94% 13,37% 4,06%

CUSTO -0,65% -0,89% -0,91% -0,87% -0,68%
TURNOVER 54,5% 74,9% 76,9% 73,2% 57,5%

VOLT 21,64% 18,99% 18,35% 14,24% 0,49%
VOLT_CUSTO 20,84% 17,96% 17,28% 13,23% -0,16%

CUSTO -0,66% -0,87% -0,91% -0,88% -0,64%
TURNOVER 55,7% 73,0% 76,2% 74,0% 54,1%

A tabela apresenta os retornos anualizados do período total de análise na primeira linha. A segunda linha
considera os custos de corretagem sobre cada unidade monetária transacionada, a terceira é o custo anualizado
em todo esse período, a última é o turnover médio mensal das carteiras. As informações são apresentadas
para as duas metodologias, volatilidade idiossincrática (IVOL) e volatilidade total (VOLT).

14Novas regressões foram realizadas com as séries dos quintis considerando os custos e a significância dos alfas
não foi afetado. Os resultados dessas regressões foram omitidos no presente trabalho e estão disponíveis sob
consulta.
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3.4 Composição das Carteiras

Até agora, foram analisadas as performances das carteiras formadas de acordo com sua volatili-
dade passada, seja ela a total ou a idiossincrática, sendo esta última a que recebeu mais atenção
no presente trabalho. Essa análise se deu em torno da rentabilidade de cada carteira, sua vola-
tilidade realizada, índices, gráficos e regressões, mas o foco foi sempre o retorno das carteiras,
e seus comparativos com o mercado. A seguir, será analisada a abertura dessas carteiras, com
algumas características dos ativos que as compõem: seu valor de mercado e setor econômico.

Bali and Cakici (2008) mostram que o Q1 (baixo risco idiossincrático) é composto por empre-
sas grandes, enquanto que o Q5 (alto risco idiossincrático) possui ações bem menores, contudo,
também afirmam que o efeito da volatilidade idiossincrática, definido através da estratégia ex-
plorada por Ang et al. (2006), definida pela compra do Q1 e venda do Q5, é causado basicamente
por influência das ações pequenas e ilíquidas. Em contrapartida, Blitz et al. (2013) e Stambaugh
et al. (2015) realizam testes considerando apenas empresas de grande porte e conseguem mostrar
que o efeito persiste mesmo ao desconsiderar empresas pequenas, refutando a afirmação anterior.
Vale mencionar que as estratégia explorada pelos autores é a de custo-zero, Q1-Q5, enquanto que
no presente trabalho, pretende-se evidenciar a performance do primeiro quintil separadamente,
logo a não evidência da anomalia encontrada por alguns autores não necessariamente elimina a
boa performance histórica do Q1.

Como pode-se observar no gráfico 3.4, as ações que compõem o Q1, representam, em média,
mais de 40% do valor de mercado do índice IBrX-100. Um fator que contribui para essa ob-
servação é o método utilizado na criação dos quintis, pois as ações foram ordenadas de acordo
com sua volatilidade idiossincrática, ou seja, as ações que possuem alta representatividade no
índice IBrX-100 tendem a ter um resíduo pequeno quando suas rentabilidades são regredidas
contra os 3 fatores de Fama and French (1993), dessa forma, o quintil 1, composto por ações de
baixa volatilidade, tende a ter ações com mais valor de mercado, dada a natureza da formação
do índice IBrX-100, que utiliza a ponderação das ações segundo o valor de mercado.

Pode-se observar, também, que as ações pequenas em valor de mercado são as que possuem
maior volatilidade, tanto idiossincrática quanto total. Esse comportamento da composição dos
quintis segue o mesmo que foi encontrado por Ang et al. (2006, p. 285), no qual o valor de mercado
médio do Q1, calculado pela IVOL, representa 53,5% do valor de mercado total, enquanto que
os demais quintis caem para 27,4%, 11,9%, 5,2% até o Q5 que possui apenas 1,9%, resultados
similares foram observados por Bali and Cakici (2008, p.35).

Ao alterarmos o critério de seleção das ações para o de volatilidade total (como visto no
gráfico da figura 3.4), ou seja, considerando apenas a volatilidade passada de cada ação e, dessa
forma, expurgando-se o efeito seletivo das ações via volatilidade idiossincrática, nota-se que o
Q1 perde bastante valor de mercado, mas ainda está entre os maiores, enquanto o Q5 continua
sendo o quintil com menor valor de mercado.

Dado o diferencial do tamanho das empresas observado entre os quintis, seria interessante
analisar essa relação um pouco mais a fundo. Como mencionado, Bali and Cakici (2008) fazem
uma crítica à anomalia apresentada por Ang et al. (2006) ao afirmarem que o motivo pelo qual
a anomalia existe é a má performance dos ativos com alta volatilidade e, por conta disso, o
portfólio Q1-Q5 possui alfa estatisticamente significativo, a anomalia estaria, então, relacionada
ao tamanho das empresas.
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Figura 3.4: Valor de Mercado dos Quintis
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O primeiro gráfico da figura 3.4 é composto pela média móvel da representatividade dos pesos que compõem
cada quintil em relação ao total do valor de mercado das ações analisadas a cada momento (todas as que
compõem o IBrX-100), para a estratégia IVOL e para a VOL no segundo gráfico. Os dois últimos apresentam
a média de todo o período.

Para verificar se essa justificativa é válida no mercado nacional e, ainda, verificar se o Q1
é estatisticamente significativo independente do tamanho da empresas, foi realizado um estudo
que utilizou a metodologia de double-sorting, no qual as ações são classificadas primeiramente
pelo valor de mercado e em seguida pelo nível de volatilidade. Pelo fato de poucas ações estarem
disponíveis para a análise (apenas 100), decidiu-se realizar o estudo com tercis em vez de quintis,
dessa maneira foram formadas 9 carteiras, sendo T1 (low vol), T2 e T3 (high vol) tercis formados
para cada tamanho de empresa, Pequena, Média e Grande. Além dessas carteiras, também foram
formadas as compradas no T1 e vendidas no T3, para cada tamanho, totalizando 12 portfólios
(os 9 iniciais e mais esses 3).

O resultado do estudo é apresentado na tabela 3.3, que apresenta alfas não muito fortes do
ponto de vista estatístico15. É possível notar que o T1-T3 deixa de apresentar alfa significativo
no grupo de empresas Grandes, classificadas pela volatilidade idiossincrática, o que está em linha
com o defendido por Bali and Cakici (2008), ou seja, o tamanho das empresas poderia explicar a
anomalia da volatilidade caracterizada pelo portfólio de custo zero nesse caso, mas o alfa apenas
deixa de ser significativo para a metodologia de volatilidade total quando é utilizado o modelo
de 5 fatores, no qual o fator que representa o Momentum e Liquidez reduzem o alfa. Por outro
lado, no presente trabalho, pretendeu-se evidenciar a boa performance de carteiras com baixa
volatilidade, nesse caso o T1, e este conseguiu obter retorno positivo e significativo independente
do tamanho da empresa, para várias regressões apresentadas na tabela, principalmente para as
carteiras classificadas de acordo com a volatilidade idiossincrática, embora tenha perdido força
entre as empresas Grandes e tenha apresentado resultados positivos, mas não significativos, para
empresas Grandes classificadas pela volatilidade total.

15Talvez pelo fato de cada carteira possuir poucas ações (apenas 11), o que poderia poluir um pouco os resultados
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Tabela 3.3: Alfa dos Tercis para Cada Tamanho de Empresa (Double-Sorting)

Volatilidade Total Volatilidade Idiossincrática

Tamanho Tercil CAPM FF-3 5-F CAPM FF-3 5-F

P
eq

ue
na

s

T1 0,39 0,45* 0,45* 0,45* 0,48** 0,53**
(1,50) (1,87) (1,82) (1,69) (2,03) (2,17)

T2 0,04 0,13 0,34 0,06 0,16 0,39
(0,12) (0,42) (1,09) (0,17) (0,51) (1,25)

T3 -0,99* -0,88** -0,42 -1,02* -0,90** -0,51
(-1,85) (-1,99) (-1,03) (-1,94) (-2,05) (-1,21)

T1-T3 1,39*** 1,33*** 0,87* 1,47*** 1,38*** 1,04**
(2,66) (2,77) (1,91) (2,94) (2,98) (2,28)

M
éd

ia
s

T1 0,44** 0,46** 0,38* 0,41* 0,42** 0,38*
(2,00) (2,16) (1,78) (1,88) (2,01) (1,83)

T2 0,49** 0,48** 0,49** 0,32 0,31 0,31
(2,10) (2,12) (2,12) (1,29) (1,31) (1,31)

T3 -0,52 -0,50 -0,32 -0,29 -0,27 -0,13
(-1,54) (-1,61) (-1,06) (-0,92) (-0,90) (-0,45)

T1-T3 0,95*** 0,96*** 0,71** 0,70** 0,68** 0,52
(2,60) (2,66) (2,00) (2,08) (2,05) (1,54)

G
ra

nd
es

T1 0,29 0,29 0,18 0,26* 0,26* 0,22
(1,54) (1,56) (0,97) (1,69) (1,74) (1,47)

T2 -0,01 -0,02 -0,03 -0,19 -0,22 -0,25
(-0,08) (-0,12) (-0,19) (-1,07) (-1,23) (-1,32)

T3 -0,41* -0,45* -0,31 -0,15 -0,17 -0,08
(-1,66) (-1,84) (-1,29) (-0,59) (-0,67) (-0,34)

T1-T3 0,70** 0,74** 0,49 0,40 0,43 0,31
(2,01) (2,16) (1,45) (1,24) (1,33) (0,94)

A construção das carteiras se deu através de um double-sorting. Primeiramente, as 100 ações que compõem
o índice são classificadas de acordo com seu tamanho e divididas em tercis, em seguida há uma nova classifi-
cação dentro de cada tamanho de empresa (Pequena, Média, Grande), mas dessa vez pela volatilidade (total
ou idiossincrática). Como resultado, temos 9 carteiras, 3 carteiras classificados pela volatilidade para cada
tamanho de empresa. Além destas, foram geradas mais 3 carteiras, as compradas no tercil de menor vola-
tilidade (T1) e vendidas no tercil de maior volatilidade (T3), para cada tamanho, totalizando 12 carteiras.
A tabela apresenta os alfas gerados por regressões dessas carteiras contra o retorno de mercado (CAPM),
contra este e mais os fatores SMB e HML (FF-3), e por último mais dois fatores WML e IML (5-F). As
regressões compreendem todo o período de análise, de 2002 a 2018, os dados de retornos são calculados pela
primeira diferença do logaritmo neperiano da série histórica dos tercis e dos fatores, posteriormente esses
retornos foram acumulados em períodos semanais. Os alfas estatisticamente significativos a 1%, 5% e 10%
são marcados por ***, ** e *, respectivamente.

Partindo-se para a abertura setorial16, o foco será apenas no quintil relevante, o Q1, e no
índice IBrX-100. Ao analisar a carteira do Q1 no gráfico 3.5, nota-se que a concentração setorial
não é muito diferente do próprio índice de referência, representada em 3.4, inclusive, a alocação
do Q1 é um pouco mais diluída, pois a alocação média em todo o período dos 3 primeiros setores
do IbrX-100 é de 64,45% enquanto que a alocação nos 3 primeiros setores do Q1 é menor, de
61,08%.

Chow et al. (2014) e Blitz and van Vliet (2007) afirmam que a alocação da estratégia de
low vol tende a ser mais concentrada setorialmente em Utilities, sendo que Blitz and van Vliet
também menciona Real Estate, que são considerados setores com fluxos de caixa mais previsíveis,

16As ações foram separadas em setores por critérios próprios e estão disponíveis sob consulta
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portanto, geram menos oscilação ao longo do tempo. É possível observar no gráfico 3.5 que o Q1
é concentrado em Utilities, como abordado por Blitz and van Vliet (2007), e a alta alocação no
setor de Telecom & Tecnology nos primeiros anos analisados pode ser explicado pela alocação no
setor de telecomunicações e não em tecnologia. O gráfico 3.5 apresenta apenas a alocação setorial
histórica do Q1 calculado pelo método de volatilidade idiossincrática, o gráfico do Q1 calculado
pela volatilidade total foi omitido, mas evidencia o mesmo resultado, com alta concentração em
Utilities, e pode ser encontrado no apêndice (A.6).

A tabela 3.4 apresenta a média de todo o período analisado no gráfico 3.5 e é possível notar
a alocação superior, com relação ao IBrX-100, nos setores com mais previsibilidade de fluxo
de caixa, como Utlities, Telecom e Real Estate e alocação inferior ao do índice em setores com
menos previsibilidade, como o de PetroleumGasBiofuels, por depender de preços internacionais
de commodities, e o setor de FinancialBanks. Essa característica setorial é notada em ambas
metodologias: pela volatilidade total e pela idiossincrática.

Em um estudo recente, Beveratos et al. (2017), que também confirmam que os portfólios de
baixa volatilidade possuem forte exposições aos setores mencionados anteriormente, realizaram
um teste que tentou neutralizar essa exposição ao criar portfólios com neutralidade setorial,
a conclusão foi que, dada a análise em vários países, de maneira geral, o componente setorial
não foi um fator determinante para explicar a anomalia da baixa volatilidade. Não obstante,
o Brasil também estava em seu estudo, e apresentou um resultado diferente dessa conclusão,
uma vez que o Índice de Sharpe do portfólio de baixa volatilidade com neutralidade setorial caiu
drasticamente em relação àquele sem neutralidade, sugerindo que o efeito setorial pode estar ao
menos relacionado com a anomalia. Esse resultado para o Brasil, por sua vez, pode não ser muito
conclusivo, dado o baixo número de ações líquidas no mercado brasileiro. E por esse motivo, o
presente trabalho não investigou a fundo a relação setorial com a anomalia, apenas se preocupou
em evidenciar os setores mais alocados pelo quintil de baixa volatilidade.

Figura 3.5: Evolução da Alocação Setorial do Q1 (IVOL), MKT e sua Dife-
rença
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A figura 3.5 é composta pela média da alocação setorial mensal de cada ano do Q1, formado pela metodologia
de volatilidade idiossincrática, e do IBrX-100. Os setores que tiveram alocação média anual menor que 5%
em todo o período foram consolidados no grupo Others
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Tabela 3.4: Média da Alocação Setorial.

Setor ABS IBX REL VOL REL IVOL

Utilities 6,8% 16,0% 10,5%
TelecomTechnology 6,4% 3,7% 4,3%

Industrials 1,1% 6,0% 2,9%
RealEstate 2,0% 1,9% 1,9%

FinancialnonBanks 4,0% 1,1% 0,5%
HealthCare 0,6% 1,0% 0,3%
Education 0,8% -0,7% -0,6%

Transportation 3,6% 1,3% -1,1%
Consumer 13,4% 2,2% -1,8%

BasicMaterials 20,5% -5,9% -2,6%
FinancialBanks 22,0% -14,8% -4,5%

PetroleumGasBiofuels 18,9% -11,8% -9,7%

A tabela apresenta, na primeira coluna de valores, a média da alocação setorial do IBrX-100 durante todo o
período, na segunda coluna, a alocação do Q1, calculado pela metodologia da volatilidade total, em relação
à alocação do índice de mercado, ou seja, 0% representa que o Q1 possui a mesma alocação que o índice, 2%
representa que o Q1 possui 2% a mais que a alocação do índice nesse setor e na última coluna é a mesma
informação para a metodologia da IVOL. A tabela é organizada da maior para a menor alocação ativa, segundo
a metodologia da IVOL.

Para chegar ao limite do papel, a figura 3.6 foi gerada para revelar em quantos meses as
ações foram selecionadas, num total de 194 rebalanceamentos mensais ocorridos. Nota-se que as
ações que mais compuseram o quintil de menor volatilidade (Q1 IVOL) são ações com elevado
valor de mercado e foram escolhidas em bem mais rebalanceamentos que as demais ações, esse
comportamento está em linha como o que foi mencionado a respeito do gráfico 3.4. Para o Q1,
que considera a volatilidade total, também observa-se um padrão na escolha mais frequente de
determinadas ações, mas essa frequência é bem menor que Q1 do primeiro gráfico. Para os
quintis de alta volatilidade observa-se que as ações mais frequentes em suas composições são
aquelas com baixo valor de mercado para ambas metodologias, como esperado.

Figura 3.6: Total de Meses que os Papéis são Selecionados
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A figura apresenta a quantidade de meses em que as ações foram selecionadas (em um total de 194 rebalancea-
mentos mensais), dada a metodologia de volatilidade total (VOLT) e idiossincrática (IVOL). Por simplificação,
apenas são mostradas as 20 ações mais selecionadas pelos quintis.
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3.5 Possíveis Justificativas da Anomalia

Verificou-se no presente trabalho que a carteira de menor volatilidade obtém um maior retorno
que as demais, mas o que justificaria esse tipo de comportamento dos dados? As explicações
mais documentadas são a respeito de vieses comportamentais dos agentes, arbitragem delegada
e limites para arbitragem. A seguir, serão comentadas algumas dessas possíveis explicações e,
por fim, são apresentadas simulações de Monte Carlo que evidenciam um detalhe matemático
que ajuda a potencializar o efeito da anomalia.

Um dos fatores mais mencionados para explicar a anomalia é a preferência irracional dos
agentes por ações com alta volatilidade, principalmente por parte dos investidores individuais.
Uma das explicações que geram essa preferência são possíveis vieses comportamentais que os
investidores possuem. No trabalho de Kahneman (1979) foi criado o conceito de loss aversion,
segundo o qual as pessoas sentem mais as perdas que os ganhos, ou seja, a desutilidade gerada ao
perder uma unidade monetária é maior que a utilidade gerada ao ganhar uma unidade monetária,
dessa forma os indivíduos evitam realizar perdas. Num exemplo hipotético, entre participar ou
não de um jogo com 50% de chance de ganhar R$110 e 50% de chance de perder R$100 as
pessoas tenderiam a não entrar no jogo, mesmo gerando um valor esperado positivo, de R$5. E
ao optar por entrar ou não num jogo com mesmo valor esperado, mas com valores e probabilidades
diferentes, como 99,9% de chance de perder R$1 e 0,01% de chance de ganhar R$4.000, as pessoas
tendem a aceitar participar desse jogo. A decisão de entrar em um jogo com alta probabilidade
de perda e com probabilidade de ganho próximo de zero (0,01%) evidencia a preferência por
loterias por parte dos indivíduos.

Assimilando esse viés comportamental ao presente trabalho, poder-se-ia chegar à conclusão de
que investidores preferem ações que se comportem como loterias, aquelas com alta probabilidade
de gerar pequenas perdas e baixa probabilidade de gerar um retorno excepcional. Dessa forma,
tendem a pagar mais caro por ações mais voláteis (“wish I had bought Microsoft in the eighties”17)
e pagar mais barato pelas menos voláteis. O argumento de loterias é utilizado pelos autores Blitz
and van Vliet (2007), Baker et al. (2011) e Barberis and Huang (2008) como uma das justificativas
para que as ações mais voláteis sejam sobreavaliadas.

Em Blitz and van Vliet (2007) são elencados outros fatores que poderiam explicar o que o
autor chama de volatility effect, como a necessidade de se alavancar no mercado de ações para
que se tenha pleno proveito da estratégia, uma vez que se o nível de risco da carteira de baixa
volatilidade for menor, digamos dois terços, que nível de risco do mercado, seria necessário uma
alavancagem de 50% para que se obtenha o mesmo nível de risco de mercado, contudo, na prática,
muitos investidores possuem restrições de alavancagem, dificultando a execução da estratégia de
baixa volatilidade e fazendo com que o volatility effect persista.

Junto à isso, Blitz and van Vliet comentam que, como muitos investimentos possuem ben-
chmarks específicos, os assets managers tem incentivos à inclinar-se à ações com elevado beta
e/ou volatilidade dado que é uma forma simples de se tentar obter retornos acima da média,
assumindo que eles acreditem ao menos parcialmente no CAPM. Essa questão de arbitragem
delegada também é explorada por Baker et al. (2011), a ideia proposta é que, além de haver um
viés comportamental por parte dos investidores individuais que estimula a demanda por ativos
mais voláteis, os mandatos dos investidores institucionais limitam a possibilidade dos gestores
de obterem retornos mais atrativos via ações de baixa volatilidade, pois os mandatos são muito
restritos, focados em benchmarks específicos, com baixos níveis de tracking error, e sem pos-
sibilidade de alavancagem. Como resultado da combinação desses fatores, as ações com alta
volatilidade tendem a ser sobreapreciadas e as de baixa volatilidade ficam subapreciadas.

17Blitz and van Vliet (2007) page 12.
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Embora seja clara a relação inversa entre volatilidade e retorno observada pelos quintis for-
mados no presente trabalho, há indícios de que essa relação não seja considerada um fator de
risco e estaria mais próxima de uma mal apreçamento dos ativos por parte dos investidores,
dando suporte às justificativas comportamentais e limites para arbitragem:

Our results indicate that market mispricing best characterizes the link between low
volatility and future returns, which suggests that the high anomalous returns of low-
volatility portfolios identified in the literature cannot be viewed as compensation for
some hidden factor risk. Thus, investors appear to prefer high-volatility stocks to
low-volatility stocks. (Li et al., 2016, p.90)

Ainda segundo Baker et al., vender ações mais voláteis é mais custoso, pois são ações com
baixo valor de mercado, que possuem um custo de transação maior principalmente ao fazer short-
selling, dado o alto custo de empréstimos, e menos liquidez. O trabalho Li et al. (2014) foca
especificamente nessa questão de limites para arbitragem, nesse estudo, Li et al. verificam que
ao eliminar empresas com preço baixo (menos de 5 dólares), a anomalia se reduz drasticamente.
A estratégia explorada pelos autores é a comprada no Q1 e vendida no Q5 e boa parte dos custos
que os autores afirmam que limitam os ganhos de arbitragem estão relacionados à venda do Q5,
aquele quintil composto por ações mais voláteis, de menor valor de mercado e menos líquidas.

Além das explicações supramencionadas, existe uma possível justificativa que está mais re-
lacionada à matemática de acúmulo dos retornos do que com restrições de mercado ou vieses
comportamentais. Como observado por Van Vliet et al. (2011), Trainor (2012) e recentemente
por Beveratos et al. (2017), portfólios com baixa volatilidade e/ou baixo beta tendem a ter re-
tornos de longo prazo maiores que os de alta volatilidade pelo chamado compounding effect, ou
seja, ao se acumular os retornos dessas carteiras de maneira composta (geométrica), conside-
rando reinvestimentos, aquelas de menor volatilidade se sobressaem às de maior volatilidade pelo
simples fato de que a média geométrica é sempre menor que média aritmética.

Como exemplo, caso se invista 100 reais em um ação que possui alta volatilidade e se ela cair
20%, o investidor precisa obter um retorno superior a 20% para ter seu investimento inicial de
volta, ou ainda, se ela subir os exatos 20% no período seguinte, o investidor terá apenas 96 reais,
ou seja, uma perda acumulada de 4% (0.80*1.20-1). Em contrapartida, ao se investir em uma
ação menos volátil, se ela cair 5% no primeiro período e subir os mesmos 5% no período seguinte,
o investidor terá 99.75 reais no final, acumulando uma perda de apenas 0,25% (0.95*1.05-1).
Porém, em ambos os casos, ao se considerar, hipoteticamente, retorno aritmético médio, o inves-
tidor terminaria com 0% ((-20%+20%)/2 ou (-5%+5%)/2), ou seja, sem nenhuma variação nos
100 reais, pois teria uma perda e ganho de mesma magnitude.

Com o objetivo de evidenciar esse efeito em ativos com diferentes volatilidades e horizontes de
investimento, os painéis da tabela 3.5 foram construídos a partir de 12 tipos de carteiras criadas
com retornos aleatórios e normalmente distribuídos com média 0 e desvio padrão anualizado de
5% a 30% (saltando de 5% em 5%) que foram acumulados em 1 ano (1Y) e 10 anos (10Y),
sendo que, para cada tipo de carteira, foi realizada uma simulação de Monte Carlo com 30 mil
diferentes cenários para os 252 (1Y) e 2520 (10Y) retornos diários.

No Painel A da tabela 3.5 o valor 51% encontrado abaixo do primeiro "X"da diagonal significa
que em 51%18 das 30 mil simulações, o retorno acumulado de 1 ano de carteiras com média 0

18Para chegar nesse número, os 30 mil retornos acumulados em 1 ano da carteira com 0% de retorno e 5% de
volatilidade foram postos lado a lado de outros 30 mil retornos acumulados no período de 1 ano para a carteira
com volatilidade de 10%, em seguida comparou-se os pares formados pelo primeiro retorno de 1 ano da carteira
de 5% de volatilidade com o primeiro retorno de 1 ano da carteira de 10% de volatilidade, em seguida, do segundo
retorno de um com o segundo retorno do outro, e assim por diante até completar a série de 30 mil retornos. Como
o valor foi de 51%, isso significa que em 51% desses 30 mil pares, o retorno acumulado em 1 ano da carteira de
volatilidade de 5% foi superior à outra de 10% de volatilidade.
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e desvio padrão 5% foi superior ao retorno acumulado de outras 30 mil simulações de retornos
que possuem volatilidade de 10%. Esse efeito é potencializado em períodos maiores de retorno
e quando compara-se níveis baixos de volatilidade com níveis mais altos de volatilidade, como a
última linha (acima da mediana) do painel A da tabela 3.5, segundo a qual, em 67% dos casos o
retorno do ativo com 5% de volatilidade é superior ao retorno do ativo com 30% de volatilidade.

Tabela 3.5: Comparação de Simulações de Monte Carlo.

Painel A: Percentual de simulações que o retorno geométrico é maior

1Y 5% Vol 10% Vol 15% Vol 20% Vol 25% Vol 30% Vol

5% Vol X 49% 48% 46% 45% 44%
10% Vol 51% X 48% 47% 46% 45%
15% Vol 52% 52% X 49% 47% 46%
20% Vol 54% 53% 51% X 48% 47%
25% Vol 55% 54% 53% 52% X 49%
30% Vol 56% 55% 54% 53% 51% X
Mediana -0,1% -0,5% -1,1% -2,0% -3,2% -4,7%

10Y 5% Vol 10% Vol 15% Vol 20% Vol 25% Vol 30% Vol

5% Vol X 45% 42% 39% 35% 33%
10% Vol 55% X 46% 42% 38% 35%
15% Vol 58% 54% X 46% 41% 38%
20% Vol 61% 58% 54% X 45% 42%
25% Vol 65% 62% 59% 55% X 46%
30% Vol 67% 65% 62% 58% 54% X
Mediana -1,2% -4,9% -10,8% -17,6% -26,7% -36,0%

Painel B: Percentual de simulações que o retorno aritmético é maior

1Y 5% Vol 10% Vol 15% Vol 20% Vol 25% Vol 30% Vol

5% Vol X 50% 50% 50% 49% 50%
10% Vol 50% X 50% 50% 50% 49%
15% Vol 50% 50% X 50% 49% 49%
20% Vol 50% 50% 50% X 50% 50%
25% Vol 51% 50% 51% 50% X 50%
30% Vol 50% 51% 51% 50% 50% X
Mediana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% -0,3%

10Y 5% Vol 10% Vol 15% Vol 20% Vol 25% Vol 30% Vol

5% Vol X 50% 50% 50% 50% 50%
10% Vol 50% X 50% 50% 50% 50%
15% Vol 50% 50% X 51% 50% 50%
20% Vol 50% 50% 49% X 50% 50%
25% Vol 50% 50% 50% 50% X 50%
30% Vol 50% 50% 50% 50% 50% X
Mediana 0,1% -0,1% -0,2% 0,7% 0,2% 0,5%

A tabela é lida de cima para baixo, ou seja, 51% das 30 mil simulações que possuem retorno com volatilidade
de 5% a.a. obtiveram retorno acumulado em um ano (1Y) superior aos retornos das outras 30 mil simulações
com 10% de volatilidade, como pode ser visto abaixo do primeiro "X". Essa tabela mostra os resultados das
simulações quando se acumula o retorno diário geometricamente, os retornos diários foram gerados aleatoria-
mente, considerando uma distribuição normal com média zero e desvio de 5% a 30% a.a. (como mostrado na
tabela). Além dessas informações, também é fornecida a mediana dos 30 mil retornos acumulados em cada
período, para cada tipo de volatilidade.
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Além da comparação entre as simulações, também é informada a mediana dos 30 mil retornos
acumulados para cada período (1Y, 10Y) e para cada nível de volatilidade. É fácil de se notar que
as simulações com maior volatilidade apresentam um maior número de observações com retornos
negativos que as demais. O Painel B da tabela 3.5 apresenta exatamente as mesmas simulações
mostradas no Painel A, mas em vez de se acumular os retornos de maneira geométrica, apenas foi
realizada a soma dos retornos observados em todos os dias, para se considerar retornos simples
(aritmético). Logicamente, como o processo gerador dos retornos possui média zero, os retornos
acumulados de maneira aritmética e com uma determinada volatilidade não será nem menor nem
maior que as os demais retornos com volatilidade diferente, assim como no exemplo de se investir
100 reais mencionado anteriormente.

Esse estudo revela que existe uma probabilidade maior de uma carteira com baixa volatilidade
obter um retorno acumulado maior que uma carteira com alta volatilidade. Esse detalhe pode
ajudar a aumentar o efeito da low volatility anomaly, uma vez que os quintis formados a partir
de ações de baixa volatilidade conseguem manter uma volatilidade menor que os demais quintis,
como pôde ser visto em 3.2.

Com essa ideia em mente e voltando à análise dos quintis formados no presente trabalho,
ao se comparar o retorno acumulado das duas formas (com retornos geométricos versus retornos
aritméticos) das carteiras do Q1 ao Q5, é possível notar que o compounding effect é bem relevante
para a carteira de baixa volatilidade, uma vez que é responsável pela maior parcela de ganhos do
Q1, como pode ser visto pela grande diferença no nível da escala entre os dois gráficos da figura
3.7, que compara o acúmulo de retorno de maneira composta e de maneira simples. Não obstante,
a forma de acúmulo de retornos que considera o reinvestimento (geométrica) apenas potencializa
o efeito da anomalia da baixa volatilidade e não o soluciona, uma vez que o segundo gráfico
da figura 3.7, que representa os retornos aritméticos, apresenta a mesma ordenação encontrada
quando se usa os retornos geométricos, na qual o Q1 segue obtendo retornos maiores que o Q2
e assim sucessivamente, até o pior resultado encontrado pelo Q5.

Figura 3.7: Comparativo Entre o Acúmulo dos Retornos de Maneira Geomé-
trica e Aritmética
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O primeiro quadro apresenta o mesmo gráfico apresentado na figura 3.1, o qual considera o acúmulo de
retornos de maneira geométrica, enquanto que o segundo representa a forma aritmética, através da simples
soma dos retornos diários.
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3.6 Combinando Estratégias de Trading

Dada a observação da presença da low volatility anomaly no mercado brasileiro e a exposição
de suas possíveis justificativas, a presente seção testa uma nova estratégia de trading baseada
nessa anomalia visando evidenciar o comportamento dos quintis em determinadas condições de
mercado.

Não obstante a má performance histórica das ações mais voláteis levantada no presente
trabalho, existem alguns momentos em que elas performam melhor que as de baixa volatilidade.
Como observado na figura 3.3 no período entre metade de 2009 e metade de 2010 e também
a partir de meados de 2016 a carteira Q5, composta pelas ações mais voláteis, possui retornos
superiores aos do quintil menos volátil. É natural acreditar que, pelo fato de que as ações com
mais volatilidade possuem um beta mais elevado, sua performance seja melhor quando o mercado,
representado pelo IBrX-100, está em alta. Dado que a carteira de baixa volatilidade possui um
baixo beta de mercado, por definição,“low-beta portfolios will underperform in a bull market and
outperform in a bear market” (Chow et al., 2014, p.95), essa observação é considerada um ponto
negativo dessa carteira.

A ideia da nova estratégia de trading é aproveitar a boa performance de longo prazo do Q1
e, em momentos de alta do mercado, se beneficiar também de alguns meses de bons resultados
do Q5. O critério de seleção das ações que vão compor esses quintis segue o modelo proposto na
metodologia para a volatilidade idiossincrática, selecionando-se apenas as ações do Q1 e do Q5,
considerando o método equal-weighted. Não será utilizada estratégia de short selling, por esta
gerar altos custos de transação, aluguel, baixa liquidez, sendo parte da justificativa mencionada
na seção anterior para a falta de exploração da anomalia nos mercados.

Serão levados em consideração dois indicadores para auxiliarem a gestão dessa carteira, que
alternará entre comprar o Q1 e o Q5, dependendo das condições do mercado. A princípio, a
estratégia será a comprada no Q1 e, dado que a carteira de alta volatilidade tende a ter uma
performance melhor quando o mercado está em alta, será comprada no Q5 quando os indicadores
evidenciarem um bull market. Contudo, como prever que o mercado seguirá a tendência de alta
ou de queda? O primeiro indicador é baseado na ideia de momentum proposta por Jegadeesh
and Titman (1993), na qual as ações vencedoras tendem a continuar ganhando e as perdedoras
tendem a continuar perdendo. Logo, foi considerado que se o retorno do mercado no mês anterior
for positivo seria indicado comprar o Q5 durante o mês corrente. O segundo indicador é a um
fator macroeconômico, para levar em consideração movimentos na curva de juros, calculado pela
variação dos juros de médio prazo (2 anos). Esse indicador foi escolhido pelo que foi observado
por Stagnol and Taillardat (2017), o qual identificou que quando as taxas sobem, setores mais
defensivos e mais alavancados são mais prejudicados que outros. Como esse é o perfil das ações
que compõem as carteiras de baixa volatilidade, como o de Utilities, logo seria mais interessante
migrar para a carteira com mais volatilidade nesse cenário.

A ideia da estratégia, portanto, é simples: comprar as ações de baixa volatilidade, e somente
escolher as de alta volatilidade quando todas as duas situações descritas anteriormente ocorrerem.
Ou seja, quando o mercado está em alta e quando os juros sobem, compra-se a carteira de alta
volatilidade, caso contrário, a carteira de baixa volatilidade que será escolhida.

Com base nessas premissas, o gráfico 3.8 foi gerado a partir da construção dessa estratégia e
foi feito o comparativo histórico dela com o Q1 da metodologia de volatilidade idiossincrática e
com o índice de mercado e ativo livre de risco. Para que a estratégia pudesse captar um mercado
de alta, o gatilho que faz referência a Jegadeesh and Titman (1993) só era ativado quando o
retorno do índice de mercado do mês anterior foi superior a 3%19 e não apenas quando o retorno

19Todas as estratégias que consideraram o retorno do mercado acima de 3% como gatilho tiveram um retorno
acumulado melhor que a estratégia comprada apenas no Q1. Quando considerou-se retornos menores que esse, o
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era positivo. A ordem de compra do quintil com mais volatilidade só era ativada quando a
situação anteriormente mencionada ocorrer conjuntamente de um aumento dos juros de 2 anos
em relação ao mês anterior.

Como resultado, essa nova combinação gera retornos ao longo do tempo superiores aos do
quintil de baixa volatilidade e ainda possui baixos drawdowns. A metodologia empregada nessa
seção para a montagem da estratégia foi proposta apenas para enfatizar as características dos
quintis revelados nas seções anteriores, como os diferentes níveis de beta entre o Q1 e o Q5 e as
diferentes exposições setoriais. Dessa forma, é possível tirar proveito de ambos os quintis, dada
a situação do mercado.

Figura 3.8: Evolução do Q1, Mercado e Estratégia e seus Drawdowns
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O primeiro quadro da figura apresenta a mesma evolução do Q1, Mercado e RF apresentados na figura 3.1
e, também, a evolução da estratégia proposta na presente seção. O segundo gráfico da figura apresenta os
drawdowns dessas carteiras. Os momentos de entrada no Q5, bem como a evolução do IBrX-100 e dos juros
de 2 anos podem ser encontrados nas figuras A.7 e A.8 no apêndice.

quintil de maior volatilidade é selecionado com uma frequência maior e o retorno da estratégia se reduz, ficando
abaixo do Q1.



Capítulo 4

Conclusão

Alguns estudos empíricos realizados desde a década de 70 mostram que a relação entre retorno
e risco (medido pelo beta) é mais plana (algumas vezes até negativa) do que o proposto pelas
teorias de finanças tradicionais, como o CAPM. Seguindo a mesma linha, outros estudos e alguns
mais recentes evidenciam que a relação entre retorno e risco (medido pela volatilidade) é negativa
ao se comparar carteiras compostas de ações ordenadas de acordo com sua volatilidade. Ang
et al. (2006) encontra que a relação entre o retorno e a volatilidade idiossincrática no mercado de
ações nos EUA possuem o mesmo padrão, posteriormente, Ang et al. (2009) e Blitz et al. (2013)
confirmam essa mesma relação em outros mercados. Essas evidências são tratadas na bibliografia
como volatility effect, (low) volatility anomaly, low risk anomaly, idiosyncratic volatility puzzle,
entre outros, que dizem respeito, principalmente, à boa performance da carteira composta por
ações de baixa volatilidade ou da carteira comprada em ações de baixa volatilidade e vendida
em ações de alta volatilidade.

O presente trabalho procurou explorar a existência do efeito da baixa volatilidade no mer-
cado nacional evidenciando a boa performance da carteira de baixa volatilidade. Para tal, foram
utilizadas todas as ações que compunham o índice IBrX-100 de 2002 até 2018 e, a cada mês,
as ações foram classificadas de acordo com seu nível de volatilidade (total e idiossincrática) e
divididas em quintis (sendo Q1 o de menor volatilidade e Q5 o de maior volatilidade) igualmente
ponderados, esse processo se repetiu todos os meses durante todo o período observado. O re-
sultado final dessas carteiras confirmou a relação inversa entre retorno e risco observado pelos
autores supramencionados.

As séries históricas dos retornos dessas carteiras foram testadas por modelos de precificação
e verificou-se que as carteiras de baixa (alta) volatilidade possuem alfas positivos (negativos) e
estatisticamente significativos, mesmo quando controladas por fatores relacionados ao tamanho,
relação book-to-market, momentum e liquidez das ações. Posteriormente esses quintis foram
analisados por métricas como a evolução dos drawdowns, a volatilidade ex-post, o índice de
Sharpe, Beta, entre outros. Todas essas métricas indicam uma melhor performance do quintil
de menor volatilidade frente aos compostos por ações de maior volatilidade. O beta e o máximo
drawdown do Q1 é sempre o menor, independente da volatilidade escolhida para classificar as
ações, já o retorno e o índice de Sharpe são sempre os maiores em relação aos demais quintis.
Custos de transação foram considerados e verificou-se que, embora o Q1 tenha um alto turn-over,
cerca de 50% e com rebalanceamentos frequentes (mensais), o custo gerado é pouco relevante,
cerca de 0,65% em termos anuais. Em seguida, foi realizada uma análise da composição das
carteiras, com foco no quintil de menor volatilidade, revelando que o mesmo é composto por
ações de alto valor de mercado e cujas maiores diferenças entre a sua alocação e a do índice de
mercado são referentes a ações pertencentes a setores como Utilities e Telecom.

Foi realizada uma breve revisão da bibliografia a respeito das possíveis explicações para tal
relação entre retorno e risco e, em resumo, indicam que as ações mais voláteis são sobreapre-
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ciadas, e as de menor volatilidade são subapreciadas, seja por questões relacionadas a vieses
comportamentais, seja a restrições de mercado. Também foi levantado um ponto relacionado à
forma de acúmulo dos retornos, uma vez que, naturalmente, são feitos de maneira geométrica,
o que acaba punindo mais as ações com maior volatilidade que as de menor volatilidade. Por
fim, as características dos quintis exploradas são utilizadas ao se criar uma estratégia que migra
entre carteiras de baixa volatilidade e alta volatilidade a depender das condições de mercado com
o objetivo de exemplificar a boa performance de longo prazo do quintil de baixa volatilidade e
aproveitar alguns momentos de alta de mercado ao se comprar o quintil de alta volatilidade.

As principais contribuições do presente trabalho foram: evidenciar a existência do efeito da
baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro; realizar backtesting em um período considerado
grande para a realidade nacional, de quase 17 anos; mostrar o elevado retorno e índice de Sharpe
obtido pela carteira de baixa volatilidade e ainda revelar que esses indicadores caem quase que
proporcionalmente ao se aumentar o nível de volatilidade das carteiras; explorar a composição
das carteiras, principalmente as de baixa volatilidade; e expor algumas das possíveis explicações
para esse efeito.

Portfólios que busquem uma baixa volatilidade poderiam ser vistos como uma classe de
ativos passível de alocação, assim como são vistas as alocações em classes como value, small
caps, growth, entre outras, uma vez que é possível obter retornos consistentes ao longo do tempo
e com baixo drawdown, superando o índice de mercado em boa parte do tempo. Essa visão de
low vol portfolios pode ser encontrada com mais força no exterior, levando-se em consideração
que já existem vários índices de mercado formados com a característica de possuírem ações de
baixa volatilidade ou com alocações que minimizam a volatilidade da carteira, sendo utilizados
como referência/benchmarks para fundos que possuam esse tipo de gestão.
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Apêndice A

Resultados Complementares

Figura A.1: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL TOT / Equal Weighted)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas a partir da classificação
das 100 ações que compõem o IBrX-100 por suas respectivas volatilidades totais (desvio padrão dos retornos
passados), as carteiras são rebalanceadas mensalmente seguindo a mesma lógica. Apresenta, também, o índice
de mercado representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de
2001. O segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil
e do mercado.
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Figura A.2: Quadro de Indicadores das Carteiras (Vol Total).
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O primeiro quadro apresenta a média dos retornos mensais (retornos em períodos de 21 dias) de cada quintil
e do mercado, esse valor médio foi, então, anualizado como: ret.anual = (1 + ret.mensal)12 − 1. O quadro de
volatilidade é formado pela volatilidade dos retornos mensais de cada carteira e posteriormente anualizado da
seguinte forma: vol.anual = vol.mensal *

√
12. O Índice de Sharpe foi calculado utilizando a diferença entre

o retorno anualizado de cada carteira com relação ao ativo livre de risco e a volatilidade anualizada de cada
carteira, assim como mostrados anteriormente, através da seguinte fórmula: Sharpe =

(𝑟𝑒𝑡.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑐−𝑟𝑒𝑡.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑟𝑓 )

𝑣𝑜𝑙.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑐
.

Os Betas foram calculados a partir da matriz de covariância dos retornos diários de cada carteira. O Máximo
Drawdown é a maior queda registrada, partindo-se do maior pico em toda a série de cada carteira. O Tracking
Error foi calculado pela raiz quadrada da diferença entre os retornos mensais de cada carteira em relação
ao Benchmark (IbrX-100), representado pelo "MKT", essa medida também foi anualizada, assim como a
volatilidade.
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Figura A.3: Evolução Histórica de Retornos Móveis em Diferentes Janelas
(Vol Total)
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A figura 3.3 é composta pelos gráficos azuis, que mostram a diferença entre o retorno móvel do Q1 e do MKT,
em janelas de 6 meses, 1 ano, 3 anos e 5 anos e pelos gráficos verdes, que mostram a mesma informação, mas
para a diferença entre o Q1 e o Q5. Os gráficos foram criados a partir dos retornos das carteiras geradas pela
metodologia de volatilidade total.

Figura A.4: Histograma de Retornos Móveis de 1 ano.

A figura A.4 é composta pelos histogramas de retornos móveis de 1 ano (diferente do apresentado na na figura
A.2, no qual calculou-se retornos mensais de 21 em 21 dias) dos quintis 1,3 e 5, além dos retornos do mercado,
representado pelo IBrX-100. A assimetria positiva dos retornos do Q1 é bem visível e os valores positivos são
bem mais frequentes que os demais quintis e dos retornos do IBrX-100. A metodologia de classificação das
ações é a de volatilidade idiossincrática.
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Figura A.5: Evolução Histórica de Retornos Móveis em Diferentes Janelas
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A figura A.5 é composta pela evolução dos retornos móveis de 6 meses (6M), 3 anos (3Y) e 5 anos (5Y) dos
quintis 1 e 5, além do mercado e ativo livre de risco. É possível notar que, em janelas móveis mais longas, o
Q1 é dominante, uma vez que apresenta retornos acumulados superiores às demais séries apresentadas.

Figura A.6: Evolução da Alocação Setorial do Q1 (VOL TOTAL), MKT e sua
Diferença
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A figura A.6 é composta pela média da alocação setorial de cada ano do Q1, formado pela metodologia de
volatilidade total, e do IBrX-100. Os setores que tiveram alocação média anual menor que 5% em todo o
período foram consolidados no grupo Others



39

Tabela A.1: Tabela Completa com Regressões

Painel A: Diferentes Modelos para a Volatilidade Total

Q1

ALFA MKT SMB HML WML IML DW
CAPM 0,52*** 0,62*** 1,88

(2,89) (35,10) -
FF-3 0,54*** 0,63*** 0,02 0,14*** 1,90

(3,10) (35,96) (0,79) (5,23) -
5-F 0,45*** 0,65*** 0,02 0,15*** 0,08*** 0,04 1,89

(2,59) (37,81) (0,88) (3,50) (4,02) (1,01) -

Q1-Q5

ALFA MKT SMB HML WML IML DW
CAPM 1,58*** -0,60*** 1,91

(3,83) (-14,30) -
FF-3 1,57*** -0,60*** -0,22*** -0,49*** 1,98

(4,19) (-13,68) (-3,71) (-7,46) -
5-F 1,09*** -0,46*** -0,20*** -0,54*** 0,46*** 0,34*** 2,02

(3,23) (-10,95) (-3,88) (-5,74) (10,21) (4,07) -

Painel B: Diferentes Modelos para a Volatilidade Idiossincrática

Q1

ALFA MKT SMB HML WML IML DW
CAPM 0,46*** 0,86*** 1,97

(3,31) (65,68) -
FF-3 0,47*** 0,86*** 0,02 0,06*** 1,98

(3,39) (63,08) (0,96) (3,13) -
5-F 0,44*** 0,85*** 0,02 0,10*** 0,03 -0,04 1,98

(3,13) (58,48) (1,05) (3,39) (1,34) (-1,36) -

Q1-Q5

ALFA MKT SMB HML WML IML DW
CAPM 1,20** -0,25*** 1,89

(3,06) (-5,46) -
FF-3 1,13*** -0,27*** -0,12** -0,60*** 1,97

(3,31) (-6,11) (-2,09) (-9,67) -
5-F 0,78** -0,19*** -0,11** -0,56*** 0,34*** 0,14 2,03

(2,41) (-4,37) (-1,99) (-5,54) (7,35) (1,59) -

A formação dos quintis se deu através da classificação das 100 ações por suas respectivas volatilidades passadas
ou pela volatilidade idiossincrática com respeito ao modelo de Fama and French (1993). Essas carteiras são
rebalanceadas mensalmente, seguindo a mesma lógica. A tabela apresenta os alfas e demais coeficientes
gerados por regressões dessas carteiras contra o retorno de mercado (CAPM), contra este e mais os fatores
SMB e HML (FF-3), e por último mais dois fatores WML e IML (5-F). As regressões compreendem todo o
período de análise, de 2002 a 2018, os dados de retornos são calculados pela primeira diferença do logaritmo
neperiano da série histórica dos quintis e dos fatores, posteriormente esses retornos foram acumulados em
períodos semanais. Os alfas e os demais coeficientes estatisticamente significativos a 1%, 5% e 10% são
marcados por ***, ** e *, respectivamente.
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Figura A.7: Diferencial Entre Quintis e Momentos de Entrada

A figura apresenta a diferença entre o retorno do Q5 e o Q1 após todos os meses de rebalanceamento, dessa
forma, é possível observar os meses em que seria mais interessante estar comprado no Q5 (quando o gráfico
está acima de zero). As barras mostram o momento de entrada, ou seja, no mês em que é escolhido o Q5 em
vez do Q1. Em 16 dos 21 meses de entrada (73%), o retorno do IBrX-100 foi positivo, revelando que o uso
do momentum e juros para captar um mercado de alta foi eficaz.

Figura A.8: Evolução do IBrX-100 e Juros e Momentos de Entrada

A figura apresenta a evolução histórica do índice IBrX-100 (iniciando em 1) e do nível de juros de 2 anos(taxa
Referencial BM&F - DI x Pré para 504 dias úteis), assim como os momentos de entrada no Q5. Em 16 dos
21 meses de entrada (73%), o retorno do IBrX-100 foi positivo, revelando que o uso do momentum e juros
para captar um mercado de alta foi eficaz.



Apêndice B

Resultados dos Demais Métodos de
Ponderação

Figura B.1: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL TOT. VALUE WEIGH-
TED)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas, do índice de mercado
representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de 2001. O
segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil e do
mercado.
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Figura B.2: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL IDI. VALUE WEIGH-
TED)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas, do índice de mercado
representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de 2001. O
segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil e do
mercado.

Figura B.3: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL TOT. INV. VOL WEIGH-
TED)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas, do índice de mercado
representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de 2001. O
segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil e do
mercado.
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Figura B.4: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL IDI. INV VOL WEIGH-
TED)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas, do índice de mercado
representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de 2001. O
segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil e do
mercado.

Figura B.5: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL TOT. MIN VOL WEIGH-
TED)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas, do índice de mercado
representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de 2001. O
segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil e do
mercado.
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Figura B.6: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL IDI. MIN VOL WEIGH-
TED)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas, do índice de mercado
representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de 2001. O
segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil e do
mercado.

Figura B.7: Evolução Histórica e Drawdowns (VOL TOT. VALUE WEIGH-
TED)
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O primeiro gráfico da figura apresenta a evolução histórica das 5 carteiras formadas, do índice de mercado
representado pelo IBrX-100 e do CDI, todos iniciando com o índice 1 no fechamento do ano de 2001. O
segundo gráfico apresenta os drawdowns apenas das carteiras do primeiro quintil, do último quintil e do
mercado.
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