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RESUMO 

 

Essa dissertação se propõe a avaliar a relação risco retorno de ações brasileiras 

através da ampliação do tradicional modelo de três fatores de Fama e French 

(1993) pelo fator qualidade. Com esse modelo de quatro fatores procurasse 

entender o impacto da qualidade no modelo além dos três fatores tradicionais 

de risco de mercado, tamanho e valor. 

Qualidade é tratada como uma modalidade de investimento, mas não é 

amplamente aceita como um fator. Para criar o fator utilizado foram levadas em 

consideração quatro dimensões: retorno, alavancagem, volatilidade de 

resultados e governança corporativa.  

A avaliação entre os modelos tradicional e expandido foi realizada, bem como 

a avaliação da relevância do novo fator proposto. Através do estudo verificamos 

que a dimensão qualidade se mostrou significativa, sugerindo que o fator deva 

ser considerado quando tratamos de fatores para a precificação de ativos.    

 

Palavras-chave: Qualidade, Fama e French, CAPM, Capital Asset Pricing 

Model, governança, retornos, alavancagem, volatilidade de resultados, três 

fatores, relação risco retorno  
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ABSTRACT 

 

This study intends to evaluate the risk and return relationship of Brazilian stocks 

through the expansion of the traditional three factor model from Fama and 

French (1993) by the quality factor. With this four factor model we seek to 

understand the impact of quality in the model beyond the traditional factors of 

market risk, size and value.  

Quality is often treated as an investment style, but not fully accepted as a factor.  

To create this factor it was taken into consideration four dimensions: return, 

leverage, earnings volatility and corporate governance.  

Comparing the traditional model with the expanded, we verified the quality 

factor was statistically significant, suggesting that it should be taken into 

consideration when factors are used for stocks pricing.  

 

Keywords: Quality, Fama and French, CAPM, Asset Pricing Model, Corporate 

Governance, return, leverage, earnings volatility, three factor, risk-return 

relationship 
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1. Introdução  
 

O mercado de ações envolve uma série de fatores e análises na precificação dos 

ativos, existindo alguns modelos que visam entender quais fatores possuem 

maior poder explicativo, como o tradicional modelo de capital asset pricing 

model (CAPM), que utiliza uma variável para explicar o retorno de uma 

ação. Diversos estudos mostram a efetividade desse modelo, como os trabalhos 

de Sharpe (1964), Lintner (1965), Black (1972), Malaga e Securato (2004) e 

Argolo, Leal e Almeida (2012). No entanto ainda possuímos evidencias de que 

tal modelo com beta sendo a única variável explicativa não é completo, como o 

trabalho de Banz (1981) que estuda o efeito do tamanho no retorno das 

empresas, mostrando que empresas pequenas possuem retornos maiores em 

relação a empresas grandes, dado seus respectivos betas.  

Existem ainda outros modelos que tentam explicar o retorno de ações, 

envolvendo outros fatores como o famoso modelo de três fatores de Fama-

French (1993).  

O problema em questão para a tese advém da existência de outros fatores, que 

podem possuir poder explicativo relevante sobre a relação risco retorno das 

ações, que não são englobados hoje nos modelos tradicionais e que podem ter 

influência na explicação do comportamento e retornos das empresas para seus 

acionistas ao longo do tempo. Como ainda existem gaps nos modelos existentes, 

novos fatores podem aprimorar as conclusões.  

Dentro dessa ótica um dos fatores que muitos gestores levam em conta em seus 

processos de investimento é a qualidade da empresa. Esse fator se mostra muitas 

vezes algo bastante subjetivo nas análises atualmente. 
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A tese foca especialmente nessa questão para o mercado brasileiro de ações. O 

mercado brasileiro possui uma categoria de ações que aparentemente possuem 

tais características e que tendem a ter performance superior ao longo do tempo, 

de tal modo que, investidores se concentram nessas ações e mantem suas 

posições. 

Benjamin Graham é um dos pioneiros do conceito de value investing e é um dos 

primeiros investidores a reconhecer a importância de investir em empresas com 

qualidade elevada (Graham, 1965). Tais empresas constroem modelos de 

negócios duráveis e sustentáveis para o longo prazo oferecendo retornos e 

estabilidade superiores quando em comparação a demais empresas.  

O objetivo desta tese é estudar melhor essa questão da qualidade de uma 

empresa e sua influência nos retornos das ações, com a expansão do modelo 

tradicional de Fama e French (1993) pelo fator adicional de qualidade. A 

definição e criação do fator de qualidade de forma objetiva é um dos passos 

iniciais do trabalho e uma de suas contribuições. 

O entendimento sobre qualidade mudou bastante ao longo do tempo com 

estudos no campo de governança coorporativa, social e ambiental (Xiao et al., 

2013), bem como com relação a visões de curto prazo em contrapartida a visões 

de longo prazo, além dos conflitos conhecidos como problema de agencia, ou 

seja, a diferença de interesses e objetivos de executivos em contrapartida a 

acionistas (Friedman 1970; Bénabou e Tirole, 2010) e os impactos que tais 

conflitos podem trazer à empresa. O desalinhamento de metas e de horizonte de 

investimento entre executivos e acionistas pode também ser a causa de diversos 

problemas para a empresa, como o excesso de investimento e crescimento da 

base de ativos apesar de retornos consistentemente baixos. 
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Diversas dimensões podem ser levadas em consideração na criação do fator. 

Iremos entrar em mais detalhes sobre as dimensões consideradas na sessão três: 

metodologia. 

A hipótese da tese é de que adicionando o quarto fator ao modelo iremos reduzir 

o erro e aumentar estatisticamente o poder explicativo em relação ao modelo de 

três fatores e que o fator adicionado terá relevância estatística.    

Um dos principais resultados do estudo aponta que o fator qualidade aqui 

sugerido se mostra relevante no mercado brasileiro e que tal evidencia deveria 

sugerir que participantes do mercado levem em conta a dimensão qualidade no 

seu processo de investimento e tomada de decisão. 
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2. Revisão da Literatura   
 

O conceito de taxa de retorno ou relação risco-retorno exigida em para 

investimentos tem sido discutido vastamente ao longo dos anos, existindo uma 

série de modelos e literatura sobre precificação de ativos que tem evoluído ao 

longo do tempo.  

O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um dos modelos mais conhecidos e 

possui vasta literatura e estudos que corroboram sua validade e evidencia 

empírica. Sharpe (1970), Lintner (1965) e Black (1972) desenvolveram o 

CAPM e esse modelo vem sido amplamente utilizado desde sua formulação.  

De forma resumida através do CAPM o retorno esperado de um ativo é 

determinado pelo retorno da taxa livre de risco somado ao prêmio de risco de 

mercado ajustado pelo fator beta. O fator beta no caso do modelo é um fator 

linear que é responsável por medir a diferença de retorno do ativo e do retorno 

da carteira de mercado. Nesse caso o beta seria responsável por capturar todo o 

risco sistemático (não diversificável) que o ativo em questão acrescenta à 

carteira de mercado, sendo ele responsável por explicar a relação risco-retorno 

do ativo.  

A vasta literatura sobre o tema possui evidencias empíricas do poder explicativo 

do beta validando o modelo, como os trabalhos de Black, Jensen e Scholes 

(1972). Temos também, no entanto trabalhos apontando ineficiências no 

modelo, constando que existem anomalias não explicadas pelo CAPM, 

refutando a hipótese de o beta de mercado ser a única variável explicativa para 

o retorno de ativos, como o trabalho de Fama e French (2008).   
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Banz (1981) mostra que empresas de valor de mercado menor tendem a ter 

maiores retornos, considerando seus betas, nos indicando sinais do efeito 

tamanho no retorno das ações.  

Stattman (1980) também indica outra anomalia do CAPM, sendo ela 

relacionada a relação positiva de retorno com a razão valor patrimonial sobre o 

valor de mercado (B/M). Fama e French (1992) introduziram a relação entre 

valor contábil e valor de mercado (book-to-market), mostrando a relação 

positiva entre B/M e retornos esperados. 

Com esse pano de fundo, Fama e French (1993) introduziram seu modelo de 

três fatores, sendo eles: (1) tamanho da empresa; (2) valor, aqui representado 

pelo book-to-market ratio (B/M) e; (3) índice de mercado. Outros estudos 

mostram a relevância de tais fatores colocados no modelo de Fama e French 

(1993) como os mencionados anteriormente.  

O Modelo de Fama e French (1993) não traz somente os fatores como maior 

poder explicativo de retornos, como também apresenta um método de geração 

de portfolios através de fatores, o que auxiliou no desenvolvimento de modelos 

de precificação de ativos multifatoriais. A metodologia aplicada é explicada em 

mais detalhes na sessão de metodologia.  

Estudos mais recentes sobre a relação de retorno e risco tem focado em modelos 

multifatoriais, motivados pelo modelo de três fatores de Fama e French (1993), 

que ficou famoso por seu melhor poder explicativo do que o até então modelo 

CAPM. 

Após o modelo de Fama e French (1993) outros modelos foram desenvolvidos 

buscando adicionar outros fatores e aumentar o poder explicativo, como o 
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modelo de quatro fatores de Carhart (1997) que adiciona o fator momentum. 

Através do fator momentum Carhart (1997) tenta mostrar que empresas que 

possuem o retorno positivo nos últimos doze meses tendem a continuar com o 

desempenho superior a ações que apresentaram retorno negativo no mesmo 

período. A metodologia utilizada é similar à de Fama e French (1993) tendo a 

criação de um portfólio comprado nas ações de momentum positivo e vendido 

nas que possuem momentum negativo.    

Temos trabalhos que estudaram outras relações como o de Titman, Wei e Xie 

(2004) que mostra a relação inversa entre o maior investimento de capital e o 

retorno ajustado ao risco das empresas.  

Novy-Marx (2013) realiza um estudo quanto a rentabilidade de empresas e seus 

retornos. Em seu trabalho Novy-Marx (2013) define rentabilidade como lucro 

bruto sobre ativos e mostra que empresas com maior rentabilidade tendem a 

apresentar retornos superiores a empresas com baixa rentabilidade.  

Posteriormente os mesmos autores do modelo original, Fama e French (1993), 

propuseram um modelo de cinco fatores. O modelo de cinco fatores inclui 

investimentos e rentabilidade em sua composição. 

O resultado do trabalho de Fama e French (2015) mostra que o modelo de cinco 

fatores é superior ao modelo de três fatores. Além disso o trabalho mostra uma 

alta correlação entre o fator de rentabilidade e de valor (B/M), podendo o fator 

valor ser removido sem prejudicar os resultados.   

Fama e French realizaram seus trabalhos incialmente no mercado americano. 

No entanto temos alguns estudos para o modelo de três fatores para o mercado 

brasileiro. Malaga e Securato (2004) mostram que o modelo de três fatores é 



16 
 

superior ao modelo CAPM para o mercado brasileiro, assim como no mercado 

americano. 

Outros trabalhos foram realizados no mercado brasileiro no que tange o estudo 

do CAPM para o BOVESPA, como os trabalhos de Horng (1997) que afirma 

que para o período estudado não podemos aceitar a hipótese de que maiores 

riscos medidos pelo beta não estariam ligados a maiores retornos.  

Mellone Jr (1999) mostrou que existe relação linear positiva entre beta e 

retorno, mas que a relação não é suficientemente significativa.  

Carneiro Martins e Eid Jr. (2015) testaram o modelo de cinco fatores de Fama 

e French para o mercado brasileiro mostrando que diferentemente do resultado 

de Fama e French (2015) os dois fatores adicionados apresentaram poder 

explicativo inferior aos três fatores inicias, no entanto, propondo maior 

investigação com relação a esses fatores. 

Outro tema bastante discutido e que possui estudos sobre sua influência no 

retorno das ações está relacionado a governança coorporativa. Claessens, 

Djankov e Lang (2000) mostram que empresas com boa governança corporativa 

tendem a possuir menor custo de capital, pela menor necessidade de 

monitoramento e auditoria, beneficiando o acionista. 

Trabalhos como os de Cotter, Shivdasani e Zenner (1997) mostram a 

importância e potencial de criação de valor de conselhos de administração 

compostos por membros independentes. Outros trabalhos estudam também a 

composição e incentivos do conselho de administração como Hermalin e 

Weisbach (1991).  



17 
 

No mercado brasileiro Leal e Carvalhal da Silva (2005) criaram um índice 

amplo relacionado a governança coorporativa para as empresas listadas na 

Bovespa e realizaram o estudo de sua governança coorporativa e seus retornos, 

mostrando que empresas com governança coorporativa superior possuem 

performance superior, quando comparadas a empresas com governança 

coorporativa inferior. Os autores utilizaram como referência de performance o 

retorno sobre os ativos (ROA)  

Tendo como pano de fundo o modelo de três fatores de Fama e French (1993) 

esse trabalho se propõe a testar um novo fator, ampliando o modelo original, 

relacionado a qualidade empresarial de modo a buscar incrementar o resultado 

do modelo.  

O MSCI buscando uma abordagem similar a proposta por este trabalho criou 

um índice de qualidade (MSCI Quality Index) que é construído usando: retorno 

sobre o patrimônio líquido (ROE), dívida sobre patrimônio líquido (D/E) e 

variabilidade do lucro (EV).  

Outro trabalho interessante ligado ao estudo da qualidade como um fator é o de 

Clifford S. Asness, Andrea Franzzini e Lasse H. Pedersen (2013) que busca 

definir o fator qualidade com uma abordagem similar a esse trabalho, 

denominando seu fator Quality minus Junk. O conceito de qualidade utilizado 

é relacionado ao fato de qualidade ser uma característica, tudo mais constante, 

pela qual os investidores estariam dispostos a pagar um prêmio. Para a 

formulação de seu fator de qualidade os autores utilizam de quatro dimensões, 

com diversas variáveis intrínsecas, sendo elas: (1) rentabilidade; (2) 

crescimento; (3) segurança; (4) distribuição de resultados. Realizando o teste 

em 24 países a conclusão encontrada é que ações com qualidade elevada 
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produzem retornos ajustados ao risco superiores, sendo que o fator varia ao 

longo do tempo dependendo do momento de mercado que o país se encontra, 

demonstrando que o prêmio pago por empresas de qualidade superior varia de 

acordo com o ciclo de mercado.      
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3. Metodologia 
 

Este trabalho parte do modelo de três fatores de Fama e French (1993) 

adicionando um fator aqui chamado de qualidade. Pretendemos então encontrar 

a relação entre o fator qualidade e o retorno das ações.  

Malaga e Securato (2004) e Argolo, Leal e Almeida (2012) mostraram que o 

modelo de três fatores de Fama e French é uma boa representação para o excesso 

de retorno das ações no Brasil.  

Por qualidade nós definimos uma empresa pela qual, tudo mais constante, o 

investidor estaria disposto a pagar um prêmio. Diversos autores definem 

qualidade de formas diferentes. Nesse trabalho definimos por qualidade 

empresas que apresentam: (1) níveis mais elevados de governança; (2) 

rentabilidade elevada; (3) baixa alavancagem; (4) baixa variabilidade de 

resultados.  

Para criar o fator de qualidade primeiro precisamos definir o universo de 

empresas que iremos avaliar. Para o trabalho em questão iremos utilizar as 

empresas que compõe o IBrX 100. O IBrx 100 é divulgado diariamente pela B3 

e tem por objetivo ser o indicador de desempenho médio das cotações dos 100 

ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado Brasileiro.  

A decisão de utilizar as empresas que compõe o IBrX 100 busca eliminar ruídos 

na amostra utilizando ações mais liquidas e que possuem mais informações 

disponíveis (principalmente no que tange a governança). 

Assim como Fama e French (1993) e Argolo, Leal e Almeida (2012) nós 

excluímos as empresas financeiras da amostra devido ao seu alto grau de 

endividamento. 
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Consideramos também para empresas que possuem mais de uma classe de ação 

(ON, PN ou Unit) a ação mais liquida.   

As dimensões que utilizamos para construir o fator de qualidade são concebidas 

da seguinte forma: 

i. Governança:  

Para o indicador de governança partimos da proposta de Carvalhal da silva 

e Leal (2005) levando em conta a estrutura do conselho de administração, 

seus comitês, estrutura de controle, transparência e direitos dos acionistas.  

Para medir tais dimensões consideramos: 

1. Dualidade de CEO: empresas que possuem seu CEO como membro do 

conselho de administração, podem apresentar um conflito de agencia. 

Nesse caso visto como negativo para sua governança e aqui tratado como 

uma variável binaria, ou seja, caso haja dualidade de CEO sendo o 

mesmo membro do conselho de administração a variável recebe o valor 

zero. Caso contrário recebe o valor um.   

 

2. Percentual de membros que não sejam executivos no conselho: Nessa 

dimensão buscamos também evitar o conflito de agencia, sendo que 

quanto maior o percentual de membros no conselho que não façam parte 

da diretoria executiva da empresa melhor. Nesse caso o percentual de 

membros independentes é considerado no cálculo do z-score médio.  

 

3. Percentual de membros independentes no conselho de 

administração: nesse caso utilizamos o conceito de que quanto maior o 
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número de conselheiros independentes maior a possibilidade de os 

acionistas terem seus direitos preservados, sendo a metodologia 

equivalente ao item 2.   

 

4. Percentual de ações em circulação no mercado (free float): aqui 

adotamos o conceito utilizado no nível de novo mercado criado pela 

Bovespa em 2000. Nesse nível de governança, que é atualmente o mais 

elevado da Bovespa é exigido que a empresa mantenha no mínimo 25% 

das ações em circulação no mercado. A variável no caso também é 

binaria, portanto, caso a empresa possua ao menos 25% das ações em free 

float ela recebe o valor um.    

 

5. Fazer parte do IGC: a BM&F Bovespa divulga diariamente o índice de 

ações com governança coorporativa diferenciada (IGC). Sua carteira é 

rebalanceada quadrimestralmente e composta por ações que são listadas 

no novo mercado ou nos níveis 1 e 2 da BM&F Bovespa, tem presença 

em 50% dos pregoes no período de vigência das 3 carteiras anteriores ao 

seu período de listagem, não são classificas como penny stock. Essa 

dimensão também é binaria, portanto caso a ação esteja na carteira do 

IGC ela recebe o valor um.  

Os dados utilizados para compor as cinco dimensões foram obtidos através da 

Bloomberg para o período de 2012 a 2018. O indicador de governança 

coorporativa é então criado como uma média dessas cinco dimensões.  

Para a dimensão de governança e para todas a seguir é então calculado o Z-

Score, de forma a colocar todas as variáveis que compõe o fator da qualidade 

em pé de igualdade.  
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O Z-Score é calculado da seguinte forma:  

𝑧(𝑥) =  
𝑟 − 𝜇

𝜎𝑟
 

ii. Rentabilidade: 

Para a dimensão de rentabilidade utilizamos o retorno sobre o patrimônio 

líquido (ROE) como métrica principal. Testamos também retorno sobre o 

capital investido (ROIC) como uma alternativa, obtendo resultados similares 

(resultados apresentados no apêndice).   

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙
 

Para a dimensão de ROE calculamos também o Z-Score.  

iii. Alavancagem:   

Para a dimensão de alavancagem utilizamos dívida total sobre o patrimônio 

líquido (D/E).  

𝐷/𝐸 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

Quanto maior a alavancagem, menor a qualidade da empresa, funcionando de 

forma oposta aos indicadores descritos previamente.  

 

iv. Variabilidade de Resultados: 

Quanto maior a volatilidade de resultados, mais difícil e incerta sua 

previsibilidade. Essa dimensão assim como a alavancagem pesa negativamente 
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para o componente de qualidade buscado nesse trabalho, sendo que quanto 

maior a variabilidade de resultados menor a qualidade da empresa. Para esse 

indicador utilizamos o desvio padrão do lucro operacional de cada empresa nos 

últimos três anos. Caso a empresa não possua dados para três anos utilizamos 

dois anos no lugar.  

Vale ressaltar nessa dimensão a questão que alguns estudos sugerem com 

relação a suavização de resultados através de práticas contábeis que empresas 

possam utilizar. Essa tentativa de ajuste não é levada em consideração no 

trabalho, mas poderia contrapor a dimensão de variabilidade de resultados.  

Ainda para essa dimensão caso a empresa oscile de lucro operacional negativo 

para positivo ou vice-versa consideramos como essa variação sendo equivalente 

ao das empresas do percentil 2,5.  

Adicionalmente com o intuito de eliminar outliers, para todas as dimensões 

analisadas primeiramente realizamos a ordenação de forma ascendente. 

Posteriormente para as empresas que ficam acima do percentil 95, ou abaixo do 

percentil 5, seus valores são igualados ao percentil 95 ou ao percentil 5, 

correspondentemente.  

Através das quatro dimensões definidas acima iremos agora criar a nota relativa 

a qualidade de cada empresa. 

Essa nota é a média simples do Z-Score de cada uma das quatro dimensões: 

𝑄 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑧(𝐺) + 𝑧(𝑅𝑂𝐸) + 𝑧(𝐷𝐸) + 𝑧(𝐸𝑉)

4
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Com o quality score calculado para cada empresa, ordenamos a amostra de 

forma ascendente e utilizando a mesma divisão de Fama e French (1993), 

dividimos a amostra em 3 grupos: 

30% das empresas com maior quality score são então denominadas empresas 

com qualidade forte (SQ = Strong Quality). 30% das empresas com menor 

quality score são denominadas empresas com qualidade fraca (WQ = Weak 

Quality) e as empresas pertencentes aos 40% entre qualidade forte e fraca são 

então denominadas com qualidade intermediaria (MQ = Medium Quality).  

Ordenamos então as empresas de acordo com seu tamanho e qualidade.  

Para a definição de tamanho utilizamos o mesmo conceito de Fama e French 

(1993) onde a mediana do valor de mercado das empresas é utilizada para 

separar a amostra em empresas grandes (B = Big) e empresas pequenas (S = 

Small) 

Foram então construídos seis portfolios compostos pela interseção dos três 

portfolios de qualidade e os dois portfolios de tamanho, sendo eles: BS (Big 

Strong Quality), BM (Big Medium Quality), BW (Big Weak Quality), SS (Small 

Strong Quality), SM (Small Medium Quality), SW (Small Weak Quality).  

Calculamos então os retornos diários dos portfolios acima para o período de 

02/01/2012 a 28/12/2018, sendo os portfólios rebalanceados anualmente no 

primeiro dia útil de cada ano. O rebalanceamento anual tem por objetivo a 

melhor obtenção de dados, visto que os dados de governança são alterados de 

forma anual.  

Os preços das ações utilizados para calcular o retorno dos portfolios têm como 

fonte o terminal Bloomberg. 
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3.1 Modelo Utilizado  

 

O modelo utilizado parte do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e 

adiciona o quarto fator denominado qualidade 

𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 =  𝛼 +  𝛽(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠(𝑆𝑚𝐵𝑡) + ℎ (𝐻𝑚𝐿𝑡) + 𝑞(𝑆𝑚𝑊𝑡) +

 𝜀𝑖,𝑡              (1) 

 

𝑅𝑖,𝑡 : Retorno do ativo i no tempo t 

𝑅𝐹𝑡 : Retorno da taxa livre de risco  

𝑅𝑚,𝑡 : Retorno da carteira de mercado  

𝑆𝑚𝐵𝑡 : Retorno do fator tamanho (Small minus Big) 

𝐻𝑚𝐿𝑡 : Retorno do fator valor (High minus Low) 

𝑆𝑚𝑊𝑡 : Retorno do fator qualidade (Strong minus weak) 

 

O fator adicional SmW significa Strong Quality minus Weak Quality, sendo q a 

variável que captura a sensibilidade dos retornos ao fator.  

O fator SmW segue a mesma lógica dos fatores tradicionais de Fama e French 

(1993), sendo uma carteira de investimento neutra, comprada nas ações de 

qualidade forte e vendida nas ações de qualidade fraca, sendo o resultado dessa 

estratégia o prêmio de retorno das ações de alta qualidade em relação as ações 

de baixa qualidade.  

Para os fatores tradicionais de Fama e French (1993) utilizamos a base fornecida 

pelo NEFIN, que replica e publica a construção e retornos dos fatores e carteiras 

tradicionais de forma diária. 
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O NEFIN é o centro de pesquisa para finanças da Universidade de São Paulo e 

publica diversas bases de dados com suas metodologias em seu site de forma 

regular.    

O retorno do portfólio é calculado da seguinte maneira: 

𝑆𝑚𝑊 =  𝑅𝑆 − 𝑅𝑊          (2) 

𝑅𝑆 =  
1

2
 (𝑅𝐵𝑆 + 𝑅𝑆𝑆)         (3) 

𝑅𝑊 =  
1

2
 (𝑅𝐵𝑊 +  𝑅𝑆𝑊)         (4) 

A tabela 1 a seguir resume os portfolios apresentados  

Tabela 1: Resumo dos portfolios que compõem o modelo de 4 fatores 

 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas da interseção dos portfolios 

referentes a qualidade e tamanho  

 

 

 

 

 

Low Medium High Weak Medium Strong

Small SL SM SH SW SM SS

Big BL BM BH BW BM BS

Si
ze

QualityBook-to-Market
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Tabela 2: Estatísticas descritivas dos portfolios 

 

Podemos ainda verificar que a classificação de qualidade de uma empresa, 

sendo ela forte (Strong), media (Medium) ou fraca (Weak) tende a apresentar 

consistência ao longo do tempo, sendo que 63% das empresas analisadas no 

período mantiveram a mesma classificação em 75% dos anos avaliados.  

Interessante ver também que apenas 3,2% das empresas apresentaram 

classificação igual ao longo dos períodos menos de 50% das vezes.  

Ainda podemos ver que 12% das empresas saíram de um extremo para outro 

em sua classificação, ou seja, foram de weak para strong quality, ou de strong 

para weak quality o que nos mostra uma consistência da classificação ao longo 

do tempo.     

 

 

 

 

Strong Mid Weak Strong Mid Weak

Small 11,0 17,0 17,0 37,1 90,9 194,2

Big 15,0 18,0 9,0 66,4 67,0 135,4

Small 24,8% 10,0% -4,0% 28,0% 88,8% 481,5%

Big 28,1% 16,5% 2,8% 34,6% 64,8% 506,3%

T
a

m
a

n
h

o

Qualidade

Número de Empresas Alavancagem (D/E)

ROE % Variabilidade de Resultado
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4. Resultados  
 

A tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas do excesso de retorno dos 

portfolios analisados em relação à taxa livre de risco. Podemos observar que 

diferente do modelo original de Fama e French (1993) o retorno médio de ações 

de menor valor de mercado se mostra menor que as empresas maiores, exceto 

pelo portfolio formado de empresas de qualidade media e pequenas.  

Para o fator de valor o resultado apresentado é similar ao encontrado por Fama 

e French (1993), com as empresas com maior BE/ME apresentando resultados 

superiores, mostrando a relação positiva entre valor e retorno.  

Tabela 3 – Excesso de retornos diários dos portfolios 

 

Para os portfolios que formam o fator adicional de qualidade podemos observar 

que o retorno diário se mostra maior para empresas pequenas com qualidade 

forte, quando comparado a empresas pequenas com qualidade fraca. Para 

Low High Strong Medium Weak

Book-to-Market Equity Quality 

# de obs 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728
Media -0,011% 0,003% -0,007% 0,011% -0,042%

Desv Pad 1,08% 1,32% 1,23% 1,41% 1,64%

Min -9,6% -12,7% -8,2% -12,2% -10,2%

Max 3,4% 5,6% 5,7% 6,0% 8,4%

S
m

a
ll

# de obs 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728
Media 0,005% 0,014% 0,000% -0,029% 0,009%

Desv Pad 1,12% 1,66% 1,20% 1,22% 2,07%

Min -8,17% -9,85% -4,80% -5,96% -8,91%

Max 5,69% 7,93% 4,45% 5,19% 9,29%

B
ig
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empresas grandes não podemos observar tal relação apesar de os excessos de 

retornos diários serem similares.  

Podemos ver também que todos os portfolios analisados possuem desvio padrão 

elevado, não possuindo estatística t significativa. A volatilidade dos retornos 

dos portfolios diminui o poder de explicação. Tal fato foi também encontrado 

por Fama e French (1993) em parte de seus portfolios.  

Na figura 1 podemos observar o retorno acumulado dos portfolios formados 

pela interseção da dimensão de qualidade e tamanho. Podemos ver o 

comportamento dos diferentes portfolios comparados com o IBrX para o 

período de 2012 a 2018. O período de analisado se mostra interessante visto que 

podemos observar comportamentos diversos do mercado de ações, aqui 

representado pelo IBrX, ao longo do período, passando por um período de 

mercado com retornos negativos de meados de 2015 a março de 2016, seguidos 

de mercado com retornos forte e positivos de março de 2016 até o final do 

período em 2018.  
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Figura 1 – Retorno acumulado das carteiras formadas pela interseção de 

tamanho e qualidade 

 

Quando combinamos os portfolios de qualidade forte e qualidade fraca no fator 

SmW e comparamos com o retorno do mercado nesse período, podemos 

observar na figura 2 um comportamento defensivo do fator, ou seja, sua relação 

praticamente inversa ao retorno do mercado. 

Isso nos denota uma preferência do mercado em períodos de retorno negativo, 

ou crise para empresas de maior qualidade em detrimento a empresas de menor 

qualidade. O inverso ocorre para o período de mercado com retornos fortemente 

positivos. 
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Figura 2 – Retorno do portfólio SmW (Strong minus Weak) x Retorno do 

IBrX 

 

Clifford S. Asness, Andrea Franzzini, and Lasse H. Pedersen (2013) em seu 

paper Quality minus Junk obteveram um comportamento similar para seu fator 

QmJ, obtendo a conclusão de que o prêmio que os investidores estão dispostos 

a pagar por empresas com qualidade superior varia ao longo do tempo, 

atingindo no caso de seu estudo o menor valor durante a bolha da internet. Em 

seu trabalho eles também observam que o fator QmJ possui altos retornos 

ajustados ao risco.    

Podemos observar o retorno acumulado dos demais fatores na figura 3, assim 

como suas estatísticas descritivas na tabela 4.  
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Figura 3 – Retornos dos fatores 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva dos Fatores 

 

 

Obs Media St Dev Min Max T Stat

Small 1.728 0,035% 1,17% -11,01% 5,30% 1,26

Big 1.728 0,042% 1,27% -8,51% 6,39% 1,36

Low 1.728 0,030% 0,97% -6,02% 4,35% 1,30

High 1.728 0,056% 1,98% -12,45% 10,77% 1,17

Strong 1.728 0,035% 1,13% -6,46% 4,74% 1,30

Weak 1.728 0,022% 1,70% -9,53% 8,90% 0,53

Rm-Rf 1.728 0,004% 1,24% -8,85% 6,13% 0,12

SMB 1.728 -0,006% 0,83% -3,57% 4,22% -0,31

HML 1.728 0,026% 1,53% -8,31% 8,61% 0,69

SMW 1.728 0,014% 1,10% -6,24% 4,55% 0,51
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Podemos observar que a média de excesso de retorno diário se mostra positiva 

para 𝑅𝑚,𝑡 −  𝑅𝐹,𝑡 no o período analisado. Isso também vale para os fatores de 

qualidade (SmW) e de valor (HmL). Para o fator tamanho (SmB) observamos 

retornos médios negativos para o período.    

Na tabela 5 podemos observar a correlação razoavelmente elevada entre os o 

excesso de retorno do portfólio de mercado (𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝐹,𝑡 ) e os três outros 

fatores que compõe o modelo.  

Vemos ainda uma correlação elevada entre o fator de valor (HmL) e o fator de 

qualidade (SmW), bem como entre o fator de valor e o fator de mercado (𝑅𝑚,𝑡 −

 𝑅𝐹,𝑡 ), acima de 0,60 para ambos, sugerindo que o fator pode apresentar pouco 

a adicionar no modelo. 

Tabela 5 – Correlação dos Fatores 

 

Para testar o poder explicativo do modelo utilizamos a regressão em painel do 

excesso de retorno de cada ativo pertencente ao IBrX 100, controlado pelos 

fatores de mercado, tamanho, valor e qualidade.  

Na tabela 7 temos os resultados referentes ao modelo tradicional de Fama e 

French (1993) com seu intercepto, coeficientes ligados aos fatores e nível de 

significância.  

Rm_minus_Rf SMB HML SmW

Rm_minus_Rf 1,000

SMB -0,400 1,000

HML 0,620 -0,258 1,000

SmW -0,462 0,069 -0,670 1,000
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Podemos observar que o coeficiente ligado ao prêmio de risco de mercado (β) 

se mostra positivo e altamente significativo ao nível de 0,1%. O resultado vai 

de encontro ao sugerido no trabalho de Malaga e Securado (2004), mostrando 

sua importância nos modelos atuais de precificação de ativos.  

O coeficiente ligado ao fator tamanho (SmB) também se mostra positivo e 

altamente significativo ao nível de 0,1%, sugerindo também de acordo com 

outros trabalhos um prêmio associado a empresas menores em detrimento a 

empresas maiores. 

Quando observamos o coeficiente ligado ao valor (HmL), ele se mostra 

negativo e significativo.  

Tabela 7 – Resultados do modelo tradicional de Fama e French 

 

Adicionando o fator de qualidade (SmW), vemos os resultados na tabela 8 

 

 

Coeficiente Desvio Padrão t-stat p-valor

Intercepto 5,15E-04 5,49E-05 9,38 <2,2e-16 ***

Rm_Minus_Rf 1,00E+00 5,95E-03 168,14 <2,2e-16 ***

HML -2,06E-02 4,57E-03 -4,51 6,5E-06 ***

SMB 4,04E-01 7,24E-03 55,73 <2,2e-16 ***

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares: 162.45

Residual Sum of Squares: 135.33

R-Squared: 0.1669

Adj. R-Squared: 0.1669
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Tabela 8 – Resultados do modelo tradicional de Fama e French adicionado 

pelo fator qualidade (SmW) 

 

Podemos verificar que o coeficiente do fator relacionado ao prêmio de risco de 

mercado permanece positivo e altamente significativo ao nível de 0,1%, bem 

como o coeficiente relacionado ao fator tamanho. Conclusões similares ao 

modelo original.  

Quando observamos o coeficiente ligado ao valor (HML) ele permanece com 

sinal negativo com a inclusão de SmW, continuando com significância 

estatística.  

Com relação ao coeficiente ligado ao fator SmW verificamos que ele se mostra 

negativo e altamente significativo ao nível de 0,1% de significância, se 

mostrando um fator relevante na precificação de ativos.  

Seu sinal negativo denota a característica comentada anteriormente com relação 

ao maior retorno exigido para empresas com qualidade menor, visto que o 

Coeficiente Desvio Padrão t-stat p-valor

Intercepto 5,23E-04 5,49E-05 9,51 <2,2e-16 ***

Rm_Minus_Rf 9,97E-01 6,00E-03 166,05 <2,2e-16 ***

HmL -3,51E-02 5,52E-03 -6,36 2,0E-10 ***

SmB 3,98E-01 7,36E-03 54,01 <2,2e-16 ***

SmW -3,22E-02 6,87E-03 -4,69 2,7E-06 ***

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares: 162.45

Residual Sum of Squares: 135.32

R-Squared: 0.1670

Adj. R-Squared: 0.1670
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portfólio analisado esta comprado em empresas de qualidade mais forte e 

vendido em empresas de qualidade mais fraca.  

O sinal negativo do fator qualidade foi observado também em Clifford S. 

Asness, Andrea Franzzini, and Lasse H. Pedersen (2013).  
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5. Conclusões   
 

O objetivo deste trabalho é investigar a relação da qualidade empresarial, aqui 

determinada em 4 dimensões, governança coorporativa, rentabilidade, 

alavancagem e variabilidade de resultados, no resultado e precificação das 

empresas listadas na Bovespa. Para isso foi utilizado o modelo de precificação 

de ativos de três fatores de Fama e French (1993), adicionado pelo quarto fator 

de qualidade.  

A questão que o estudo busca responder é se controlado pelos outros três fatores 

tradicionais do modelo de Fama e French (risco de mercado, tamanho e valor) 

o fator qualidade se mostra relevante para a precificação de ativos no Brasil e 

agrega maior poder explicativo ao modelo tradicional. Se a resposta for positiva, 

quão relevante é esse fator e qual o sinal de sua relação.  

Uma das contribuições desse trabalho é a definição e criação do fator de 

qualidade, voltado para o mercado brasileiro, com base em estudos realizados 

para mercados internacionais e com base em dimensões consideradas relevantes 

para auferir qualidade. Cabe ressaltar que existem índices em outros mercados 

formados com o conceito de qualidade como o MSCI Quality Index e o S&P 

Quality Index que buscam criar índices com base em tais características, cada 

um com sua metodologia especifica. Essa pode ser uma proposta para o 

mercado brasileiro no futuro.  

O trabalho em questão foi feito para o período de 2012 a 2018 de forma a isolar 

os efeitos da crise financeira de 2008 e capturar momentos de performance 

positiva e negativa do mercado de ações brasileiro. 
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Os resultados do estudo mostram que o modelo tradicional de Fama e French 

(1993) captura o risco sistemático através de seus fatores, sendo os mais 

relevantes o fator de risco de mercado e o tamanho, estando os resultados em 

linha com outros trabalhos realizados.  

Adicionando o fator qualidade vemos que ele se mostra estatisticamente 

significativo, aumentando o poder explicativo do modelo tradicional. Podemos 

observar também que seu sinal é negativo, sugerindo que empresas de maior 

qualidade em geral exigem uma taxa de desconto menor, quando comparadas 

com empresas de qualidade pior. Podemos observar esse comportamento nos 

ciclos de mercado de baixa e de alta presentes no período analisado, sendo que 

investidores se mostram dispostos a pagar um prêmio por qualidade em 

mercados com retornos negativos, e se mostram menos dispostos a pagar tal 

prêmio em mercados com tendência de alta. Tal fato pode ser observado mais 

claramente pelo diferencial de performance referente ao período de 2014 a 

meados de 2016 e de meados de 2016 ao final de 2018. Aonde podemos 

observar o pico de performance do fator se dando concomitantemente ao pior 

ponto de performance do índice IBrX em 03/02/2016.  

Uma proposta para trabalhos futuros em relação ao tema seria o estudo da 

relação risco retorno de empresas de qualidade superior com relação a empresas 

de qualidade inferior. Os dados sugerem que empresas de qualidade superior 

possuam retornos ajustados ao risco superiores. Mas esse tópico seria pertinente 

a outro trabalho e estudo voltado para esta finalidade.  

Os resultados do trabalho sugerem que a dimensão qualidade aqui proposta tem 

relevância na formação de preço dos ativos listados no mercado brasileiro, 
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devendo ser levado em conta quando tratamos de fatores para a precificação de 

ativos. 

O fator de qualidade também mostra relação com prêmio atribuído para as ações 

com qualidade superior, podendo tal prêmio oscilar ao longo do tempo e com 

relação aos ciclos de mercado.  Tal evidencia pode ser considerada nas decisões 

de investimentos tomadas por gestores no sentido de mensurar em que nível de 

prêmio a empresa está negociando com relação ao seu histórico, máximo e 

mínimo atingido, ou na formulação de portfolios no que tange a relação risco 

retorno de empresas com qualidade superior em contrapartida a empresas com 

qualidade inferior.   
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7. Apêndice 
 

Regressão das carteiras 2x2 com os fatores 

 

 

 

 

 

 

 

Cte Rm-Rf SmB HmL SmW R2

Coef -2,78E-04 1,10E+00 6,98E-01 -2,16E-01 -6,08E-01

P-Value 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Coef 9,77E-05 1,12E+00 5,31E-01 -9,13E-03 6,16E-02

P-Value 0,54 0,00 0,00 0,57 0,00

Coef -1,50E-04 1,01E+00 4,77E-01 7,05E-02 4,40E-01

P-Value 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Coef 1,16E-04 9,38E-01 -9,80E-02 1,41E-01 -7,79E-01

P-Value 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Coef -3,01E-04 8,48E-01 -1,44E-01 -9,94E-02 3,11E-03

P-Value 0,06 0,00 0,00 0,00 0,88

Coef -1,18E-05 1,03E+00 1,23E-01 -1,45E-01 1,73E-01

P-Value 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Coef -1,04E-04 9,16E-01 5,54E-01 -5,78E-02 9,46E-02

P-Value 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Coef 4,39E-05 1,07E+00 7,70E-01 1,03E-02 -4,50E-02

P-Value 0,68 0,00 0,00 0,33 0,00

Coef 7,99E-05 1,04E+00 -3,49E-02 -2,71E-01 -2,30E-02

P-Value 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Coef 7,50E-06 9,50E-01 -4,44E-02 3,89E-01 -1,89E-02

P-Value 0,90 0,00 0,00 0,00 0,01

0,76

S
W

S
M

S
S

B
W

B
M

B
S

0,80

0,78

0,73

0,87

0,70

B
H 0,98

S
L 0,78

S
H 0,89

B
L 0,96
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Regressão dos fatores utilizando ROIC ao invés de ROE como métrica de 

retorno 

 

 

Coeficiente Desvio Padrão t-stat p-valor

Intercepto 5,26E-04 5,49E-05 9,5796 <2,2e-16 ***

Rm_Minus_Rf 9,92E-01 6,04E-03 164,2936 <2,2e-16 ***

HML -5,30E-02 5,76E-03 -9,1903 <2,2e-16 ***

SMB 3,86E-01 7,50E-03 51,4735 <2,2e-16 ***

SMW_ROIC -6,54E-02 7,10E-03 -9,2049 <2,2e-16 ***

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares: 162.45

Residual Sum of Squares: 135.28

R-Squared: 0.16727

Adj. R-Squared: 0.16725


