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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a persistência de desempenho  em 

Fundos Long-Short no Brasil no período de janeiro de 2014 a dezembro de 

2018. Além de investigar a persistência, o trabalho objetiva avaliar as causas 

da persistência. A amostra foi composta por 33 fundos classificados como 

Long-Short Direcional, Long-Short Neutro, e Ações Livre, segundo 

classificação da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais). A metodologia utilizada para a análise foi o modelo 

de quatro fatores de Carhart (1997), que explica o retorno em excesso de um 

ativo através do fator mercado, tamanho da empresa, Índice Book-to-Market, e 

fator momentum. A amostra foi analisada através de dados em pooled cross-

section, e através de dados em painel. Os resultados sugerem que o fator 

mercado é robusto e explica em boa parte as causas do retorno em excesso. 

Na mesma análise, foram encontrados alfas significativos, indicando que em 

média os fundos da amostra criam valor. Adicionalmente, o fator SMB é 

significativo em algumas situações, indicando que o fator tamanho é relevante 

em alguns momentos. 

Palavras-chave: modelo de quatro fatores, fundo de investimento, persistência 

de desempenho, long-short. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to evaluate the persistence of performance 

in Long-Short Funds in Brazil from January 2014 to December 2018. In addition 

to investigating persistence, it aims to evaluate the causes of persistence. The 

sample consisted of 33 funds classified as Long-Short Direcional, Long-Short 

Neutro, and Ações Livre, according to ANBIMA classification. The methodology 

used for the analysis was Carhart's four-factor model (1997), which explains the 

excess return of an asset through the market factor, company size, Book-to-

Market Index, and momentum factor. The sample was analyzed using pooled 

cross-section data and panel data. The results suggest that the market factor is 

robust and largely explains the causes of excess returns. In the same analysis, 

significant alphas were found, indicating that on average the sample funds 

create value. Additionally, the SMB factor is significant in some situations, 

indicating that the size factor is relevant at some times. 

Keywords: four-factor model, investment fund, persistence of performance, 

long-short. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O objetivo do presente trabalho é investigar a existência de persistência de 

desempenho em fundos Long-Short no Brasil entre 2014 a 2018.  

Segundo Nerasti e Lucinda (2016), a existência de persistência consiste em 

avaliar se fundos com desempenho superior em um instante do tempo 

conseguem mantê-lo nos períodos subsequentes. Além de investigar 

existência de persistência, o presente trabalho busca, através de análises 

estatísticas, analisar as causas da persistência. 

O questionamento acerca de desempenho superior em fundos motiva debates 

há mais de cinquenta anos, desde o trabalho de Jensen (1968). A discussão 

não é relevante apenas academicamente, mas também pelo fato de os fundos 

no brasil gerirem atualmente cerca de R$ 5,4 trilhões (ANBIMA, 2020).  

Dado o tamanho da indústria fundos no país e sua relevância para os 

investidores, é importante conhecer a fundo o desempenho dos fundos e seus 

determinantes, tanto para a escolha do investidor, quanto para garantir a 

eficiência de alocação de recursos no Brasil. 

 

 

FIGURA 1 - PL Indústria de Fundos no Brasil (R$ Milhões)

Fonte: ANBIMA, Autor.
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Segundo Borges e Martelanc (2015), o sucesso de um fundo baseia-se em 

ofertar um serviço especializado de gestão de patrimônio, prometendo retornos 

esperados superiores ou anormais. Para tornar isso possível, estes cobram 

uma taxa de administração, que no Brasil é de cerca de 1% ao ano. Dada a 

relevância destas despesas, é fundamental avaliar se o talento dos gestores 

em escolher ações supera a administração passiva de fundos, não apenas para 

aumentar a eficiência da indústria, mas para uma melhor alocação da poupança 

no país. 

Acerca da literatura sobre desempenho de fundos ao redor do mundo, esta é 

vasta. Um dos primeiros artigos dessa natureza foi desenvolvido por Michael 

Jensen (1968), que definiu desempenho como habilidade de prever preços e 

aumentar o retorno de investimentos e sua habilidade de minimizar os riscos. 

Porém, apesar de ser um tema amplamente abordado na literatura 

internacional, é um tema menos abordado na literatura brasileira. O presente 

trabalho busca avançar nessa literatura. 

Nossa análise será em relação à persistência de desempenho em fundos Long-

Short. Essa natureza de fundo investe em pares de ativos, em que se acredita 

na desvalorização da parte vendida e valorização da parte comprada. Este 

vende uma ação sobrevalorizada, e compra uma ação subvalorizada, 

ganhando nessa diferença, independente da direção da bolsa, pois se escolhe 

apenas os ativos que são interessantes.  

Fundos Long-Short diferem dos fundos Long-Only, que unicamente operam na 

parte compradora, e que dependem o movimento direcional da bolsa. Para a 

investigação do excesso de retorno dos fundos Long-Short, utilizaremos 

modelo multifatorial, que será o modelo de quatro fatores de Carhart (1997). 

Segundo Gomes e Cresto (2009), fundos Long-Short possuem a capacidade 

de produzir retornos superiores ao custo de oportunidade, sem estar 
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correlacionado com o mercado. Estes tem a possibilidade de ter posições 

vendidas em ações que interprete que não terão bom desempenho, e ter 

posições compradas em ações que interprete que terão bom desempenho. 

Esses fatores permitem a essa classe de fundos gerar excesso de retorno 

mesmo em momentos estruturalmente desfavoráveis.  

Dado o crescimento dessa indústria, é de fundamental importância avaliar a 

capacidade dos gestores de gerar retornos excedentes. O presente trabalho 

busca avaliar o desempenho de fundos Long-Short no Brasil, e se realmente 

possuem capacidade de prover retornos em excesso. 

Os resultados sugerem que o fator mercado é robusto e explica em boa parte 

as causas do retorno em excesso. Na mesma análise, foram encontrados alfas 

significativos, indicando que em média os fundos da amostra criam valor. 

Adicionalmente, o fator SMB é significativo em algumas situações, indicando 

que o fator tamanho é relevante em alguns momentos. 

O trabalho está estruturado da seguinte maneira. Na Seção 2 apresentamos a 

revisão bibliográfica, com a literatura relacionada. Na Seção 3 apresentamos 

os dados utilizados. Na Seção 4 é apresentada a metodologia empregada. Na 

Seção 5 discutimos os resultados encontrados. Na Seção 6 apresentamos a 

conclusão da dissertação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

Temos como objetivo no presente trabalho analisar a existência de persistência 

de desempenho em fundos Long-Short no Brasil. Por isso, a presente sessão 

focará em verificar este assunto e principais conceitos na visão de diferentes 

autores.  

A discussão não é relevante apenas academicamente, mas também pelo fato 

de fundos no brasil gerirem atualmente cerca de R$ 5,4 trilhões (ANBIMA, 

2020). Dado o tamanho da indústria fundos no país e sua relevância para os 

investidores, é importante conhecer a fundo o desempenho dos fundos e seus 

determinantes, tanto para a escolha do investidor, quanto para garantir a 

eficiência de alocação de recursos no Brasil.  

Segundo Borges e Martelanc (2015), o sucesso de um fundo baseia-se em 

ofertar um serviço especializado de gestão de patrimônio, prometendo retornos 

esperados superiores ou anormais. Para tornar isso possível, estes cobram 

uma taxa de administração, que no Brasil é de cerca de 1% ao ano. Dada a 

relevância destas despesas, é fundamental avaliar se o talento dos gestores 

em escolher ações supera a administração passiva de fundos, não apenas para 

aumentar a eficiência da indústria, mas para uma melhor alocação da poupança 

no país.  

Segundo Gomes e Cresto (2009), fundos Long-Short tem como estratégia a 

manutenção de posições compradas (Long) e vendidas (Short) em ações, 

índices, tanto a vista, quanto em derivativos. Estes têm a possibilidade de ter 

posições vendidas em ações que interprete que não terão bom desempenho, e  

posições compradas em ações que interprete que terão bom desempenho. 

Esses fatores permitem a essa classe de fundos gerar excesso de retorno 

mesmo em momentos estruturalmente desfavoráveis. A ANBIMA define fundos 

Long-Short como fundos que realizam operações de ativos e derivativos no 

mercado de renda variável através de posições compradas e vendidas. O 

resultado deve ser da diferença entre essas posições.  
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Acerca da literatura sobre desempenho de fundos ao redor do mundo, esta é 

vasta, e motiva debates há mais de cinquenta anos, desde o trabalho de Jensen 

(1967). Este avaliou a performance de 115 fundos mútuos norte-americanos de 

no período de 1945 a 1964. Para isto, utilizou o modelo CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), derivado de Sharpe (1964) utilizando o beta com objetivo de  

estimar o retorno e seu risco sistêmico, e definiu desempenho como habilidade 

de prever preços e aumentar o retorno de investimentos e sua habilidade de 

minimizar os riscos. A conclusão foi que há poucas evidências da capacidade 

dos gestores de criar alfa. Alfa pode ser definido também como o retorno de um 

ativo além do esperado em relação a fatores de risco. Esta nos permite avaliar 

a habilidade do gestor em gerar retornos acima da média. De acordo com 

Gorman e Weigand (2007), uma habilidade superior de gestão é apresentada 

quando alfa é superior a zero.  

Outros autores exploraram esta linha e encontraram resultados parecidos, sem 

evidências que afirmem que gestores possuem capacidade de gerar alfa. 

Malkiel (1995) estimou o alfa de Jensen em fundos nos Estados Unidos no 

período de 1971 a 1991, e não encontrou evidências de capacidade superior 

de gerar retornos acima da média. Elton e Gruber (1996) realizaram o mesmo 

estudo, porém no período de 1985 a 1994, não encontrando evidências de 

habilidade superior.  

Fama e French (1993) trouxeram avanços ao modelo de CAPM de Jensen 

(1968) levando em conta mais dois fatores: tamanho da empresa, e índice 

book-to-market, além do fator mercado, presente no modelo CAPM. No estudo, 

concluem que o modelo é superior ao CAPM e significativo ao explicar o retorno 

das ações no mercado americano. 

Carhart (1997) estudou persistência de desempenho em fundos de ações 

americanos, de 1962 a 1993, utilizando seu próprio modelo: modelo de quatro 

fatores de Carhart, oriundo do modelo de três fatores de Fama e French (1993). 

Ele acrescenta o fator momentum, que é um fator que captura a tendência de 

uma que está subindo continuar a subir, e uma ação que está caindo continuar 

a cair. No estudo, conclui que não há evidências de alfas positivos e 
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significativos. Acharya e Pedersen (2005) adicionaram um quinto fator ao 

modelo, investigando o papel da alocação em ativos menos e mais líquidos 

para explicar a persistência de retorno. 

Hendricks, Patel e Zeckhauser (1993) e Wermers (1996) encontraram  

persistência de desempenho em fundos, considerando-se períodos de um a 

três anos. Khorana e Nelling (1998) encontraram evidências de persistência de 

desempenho, porém encontraram significância estatística apenas no curto 

prazo. Grinblatt e Titman (1992) encontram evidência de persistência de 

desempenho no longo prazo.  

Blake, Lehmann e Timmermann (1999), e Ferson e Qian (2004) através de 

estudos empíricos não concluem que gestores possuem capacidade de superar 

o mercado.  

Agostinho (2015) analisou a persistência de desempenho em 29 fundos de 

ações portugueses no período de 2009 e 2014 utilizando-se da metodologia de 

Sharpe (1966) e Carhart (1997). Concluiu que há poucas evidências de 

persistência de desempenho nos fundos, mesmo ao considerar diferentes 

intervalos de tempo.  

Apesar de ser um tema amplamente abordado na literatura internacional, é um 

tema menos abordado na literatura brasileira.   

Andaku e Pinto (2003) analisaram 84 fundos no Brasil no período de 1994 a 

2001. Concluem que há persistência de desempenho no mercado brasileiro 

considerando-se investimentos de prazos maiores. Em 2007, Eid e Rochman 

avaliaram 669 fundos de 2001 a 2006 através do Alfa de Jensen, e chegaram 

a conclusão que fundos de ações e multimercado produzem desempenho 

superior ao de mercado.  

Brassan, Fonseca, Guerra e Iquiapaza (2007) analisaram o desempenho de 

fundos brasileiros no período de 2001 a 2006 através do Índice de Sharpe, não 

encontrando diferenças de retorno significativas. Casaccia, Galli, Leitao e 
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Macêdo (2011) avaliaram 106 fundos no período de 2004 a 2009 através da 

mesma metodologia, e não encontraram evidências de habilidade superior de 

seus gestores. Matos e Nave (2012) estudaram o desempenho de fundos de 

ações no Brasil no período de 1998 a 2009 através do Índice de Sharpe, e 

encontraram evidências estatisticamente significantes de habilidade dos 

gestores.   

Leusin e Brito (2008) em um estudo para 243 fundos brasileiros de 1998 a 2003 

e encontraram apenas 15 fundos com alfas significantes e positivos. Eduardo 

(2008) analisou o desempenho de 40 fundos brasileiros no período de 2001 a 

2007, e encontrou retornos excedentes em relação ao mercado e persistência 

de performance. Laes (2010) estudou o desempenho de 812 fundos brasileiros 

de 2002 a 2009 através do alfa de Jensen (1968), e concluem que que não há 

evidências de desempenho superior por parte dos gestores.  

Nerasti e Lucinda (2016) utilizam quatro modelos para análise de desempenho 

superior em fundos, sendo estes o Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

proposto por Sharpe (1964) e Lintner (1965), modelo de três fatores de Fama 

e French (1997), modelo de quatro fatores de Carhart (1997), que será o 

modelo utilizado no presente trabalho, e o modelo de cinco fatores, estudado 

por Acharya e Pedersen (2005). Em nenhum dos modelos os autores 

encontram evidências de persistência de desempenho.  

Castro e Minardi (2009) analisaram o desempenho de 626 fundos de 1996 a 

2006 através do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e através do 

modelo de quatro fatores de Carhart (1997). Encontraram alfa maior do que 

zero em apenas 4,8% dos fundos. Gomes e Cresto (2009) avaliaram, através 

de uma análise de 76 fundos Long-Short de 2001 a 2008 encontraram 

evidências de poucos fundos que conseguem gerar excesso de retorno, mas 

que não é persistente.  

Joaquim e Moura (2011) avaliaram fundos de hedge durante a crise de 2008 

através do Índice de Sharpe e o alfa do CAPM. Concluem que existe um grupo 

de fundos representativo com retornos anormais. Borges e Martelanc (2015) 
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evidenciam existir habilidade para gerar retornos em excesso positivos através 

do modelo de Carhart (1997). 
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3. DADOS 

  

A base foi construída com dados públicos de 2014 a 2018, através de dados 

da ANBIMA, NEFIN (Núcleo de Pesquisas em Economia Financeira da USP), 

e da plataforma Bloomberg. 

A amostra foi constituída por 3 categorias de fundos, segundo classificação da 

ANBIMA: fundos multimercados Long-Short Direcional, fundos multimercados 

Long-Short Neutro, e fundos de Ações Livres. Estes podem montar posições 

compradas e vendidas cujo resultado deve ser oriundo da diferença entre estas 

duas posições.  

Para selecionar os fundos da amostra, foram considerados todos os fundos 

classificados como Long-Short Direcional, Long-Short Neutro, sendo um total 

de 91 e 31, respectivamente. Dos  fundos classificados como Ações Livre, 

consideramos um total de 16 caracterizados como Long-Short, cujo 

regulamento permite a manutenção de posições compradas e vendidas. 

TABELA 1 - Classes de Fundos (Classificação ANBIMA) 

Nível 1 -  Nível 2 -  Nível 3 -  

Classes de 
Ativos 

Categoria 
(Risco) 

Subcategoria 
(Estratégia) 

Ações Ativo Livre 

Multimercado Estratégia 
Long and Short Neutro 

Long and Short Direcional 

Fonte: Anbima, Autor  

 

Foram excluídos os fundos fora do intervalo de janeiro de 2014 a dezembro de 

2018, e fundos que replicam estratégias de outros, os chamados de fundos 

“espelho”, para não termos dupla contagem na amostra. Com isso, a amostra 

final constituiu-se de 22 fundos Long-Short Direcional, 8 fundos Long-Short 

Neutro, e 3 fundos de Ações Livre, consolidando uma amostra de 33 fundos. 

Não há viés de sobrevivência na amostra. Os dados foram extraídos da 
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plataforma Bloomberg, através da função HP (“historical price”), considerando 

o valor das cotas ao fechamento de cada mês, e sua variação mensal. 

Por último, os dados ao ativo livre de risco, retorno de mercado, fator HML (High 

Minus Low), fator SMB (Small Minus Big) e fator WML (Winners Minus Loosers) 

foram extraídos do site do NEFIN. Pelo fato de utilizarmos a base do NEFIN, o 

ativo livre de risco utilizado será o retorno do Swap DI x Pré de 30 dias (utilizado 

por esta base), ao invés do comumente utilizado CDI. O fator HML trata-se de 

uma carteira teórica vendida em ações de baixo VP/P (Índice Book-to-Market) 

e comprada em ações de alto VP/P. O fator SMB relaciona-se ao retorno de 

uma carteira teórica vendida em ações de baixa capitalização, e comprada em 

ações de alta capitalização. Por fim, o fator WML, conhecido também como 

fator momentum, relaciona-se ao retorno de uma carteira vendida em ações de 

baixo retorno passado, e comprada em ações com alto retorno passado. 
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Fundo Categoria (ANBIMA) Início Atividade PL( milhões)

Az Quest Master Total Return Long-Short Direcional jan/12 1.111,1         

BB Multimercado LP Arbitragem Long-Short Direcional jun/06 101,5             

BB Top Arbitragem Alavancado Long-Short Direcional jul/05 364,9             

BNP Paribas Long and Short Long-Short Direcional jun/07 63,2               

Bradesco  Portfolio Long Biased Long-Short Direcional dez/11 328,1             

Bradesco Seleção Estratégica Long-Short Direcional dez/07 13,7               

Claritas Long Short Long-Short Direcional jan/11 741,8             

Hogan Absoluto Long-Short Direcional out/04 24,7               

Itaú Equity Hedge Advanced 30 Long-Short Direcional mar/11 40,5               

Itaú Equity Hedge Multimercado Long-Short Direcional jan/05 150,0             

Itaú Multimercado Global Equity Hedge Long-Short Direcional out/01 86,2               

Itaú Long and Short Plus Long-Short Direcional mar/13 435,6             

Itaú Multimercado Long and Short Long-Short Direcional out/07 687,6             

Itaú Person Long and Short I Long-Short Direcional abr/01 11,8               

Kinea Dyversy Equity Hedge Long-Short Direcional nov/08 12,8               

Navi Long Short Long-Short Direcional set/10 909,6             

Solana Long and Short Long-Short Direcional out/13 343,6             

Tagus Equity Hedge Long-Short Direcional nov/11 13,8               

Tavola Absoluto Long-Short Direcional nov/07 668,1             

Tavola Long & Short Long-Short Direcional dez/05 387,2             

Votorantim Equity Hedge Long-Short Direcional nov/07 56,9               

XP Long Biased Long-Short Direcional out/13 2.505,8         

BB Multimercado LP BNP Paribas LS Long-Short Neutro abr/13 10,5               

Gap Long Short Long-Short Neutro dez/06 6,3                 

Ibiúna Long Short ST Long-Short Neutro abr/12 1.188,6         

Manager Sharp LS Long-Short Neutro dez/10 16,6               

Oceana O3 Long-Short Neutro ago/12 575,0             

Santander Star Long & Short Long-Short Neutro fev/05 46,5               

Western Asset Long & Short Long-Short Neutro ago/06 218,0             

XP Long Short Long-Short Neutro mar/10 144,8             

BTG Pactual Absoluto LS Ações Livre fev/12 891,7             

Vic Long Short FIA BDR Nível I Ações Livre mai/06 37,7               

Occam Long & Short Plus FI Ações Ações Livre dez/12 162,2             

Fonte: Vérios, Autor

TABELA 2 - Caracterização dos Fundos
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4. METODOLOGIA 

  

Para investigação do excesso de retorno dos fundos Long-Short, utilizamos 

modelo multifatorial. Esse retorno excedente é definido como a diferença entre 

retorno observado e esperado, também conhecido como alfa de Jensen.  

Alfa pode ser definido também como o retorno de um ativo além do esperado 

em relação a fatores de risco. Este nos permite avaliar a habilidade do gestor 

em gerar retornos acima da média (fonte). De acordo com Gorman e Wigand 

(2007), uma habilidade superior de gestão é apresentada quando α > 0.  

Retorno em excesso será definido como a diferença de retorno entre um 

portfólio determinado e a taxa livre de risco. 

O modelo de CAPM estabelece uma relação linear entre o excesso de retorno 

de um ativo e o excesso de retorno de um portfólio teórico elaborado com todos 

os ativos do mercado, calculado através do retorno de um determinado ativo 

em um determinado período, seu beta, retorno da taxa livre de risco, e retorno 

de um portfólio teórico com todos os ativos do mercado. 

O modelo de Fama e French (1993) baseia-se no fato de que o retorno de um 

ativo é diretamente proporcional com valor patrimonial e inversamente 

proporcional à capitalização de mercado. Seus resultados contradizem Sharpe 

(1964) e Litner (1965). “Em suma, os nossos testes não corroboram com a 

hipótese mais básica do CAPM que os retornos médios das ações são 

positivamente relacionados aos betas de mercado” (Fama e French 1993, apud 

Koller, Goedhart e Wessels, 2010, p. 253, tradução de Nerasti e Lucinda, 2016). 

Carhart acrescentou ao modelo de Fama e French (1993) o fator WML, que 

considera o quesito momentum, que é um fator que captura a tendência de uma 

que está subindo continuar a subir, e uma ação que está caindo continuar a 

cair.  
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O modelo de Carhart é dado por: 

 

(1) Rxt - Rft = αt + β1 * (Rmt – Rft) + β2t *HMLt + β2t* SMBt + β3t * WMLt + ε 

Sendo: 

Rxt: retorno em excesso do fundo x, no mês t.  

Rft: taxa livre de risco no período t, dada pelo retorno do Swap DI x Pré de 30 

dias.  

Rmt: retorno do portfólio de mercado, no período t.  

HMLt: fator high minus low, relacionado ao retorno de uma carteira teórica 

vendida em ações de baixo VP/P e comprada em ações de alto VP/P, no 

período t.  

SMBt: fator small minus big, relacionado ao retorno de uma carteira teórica 

comprada em ações de baixa capitalização, e vendida em ações de alta 

capitalização, no período t.  

WMLt: fator winners minus losers, ou momentum (efeito momento), relacionado 

ao retorno de uma carteira vendida em ações de baixo retorno passado, e 

comprada em ações com alto retorno passado, no período t. 

ε: termo de erro 

Como comentado na sessão dos dados, o presente estudo pretende testar em 

forma geral se os fundos Long-Short possuem sinais de persistência de 

desempenho entre o período de análise (janeiro de 2014 e dezembro de 2018), 

e entre os seguintes subperíodos: janeiro de 2014 a dezembro de 2014, janeiro 

de 2015 a dezembro de 2015, janeiro de 2016 a dezembro de 2016, janeiro de 

2017 a dezembro de 2017, janeiro de 2018 a dezembro de 2018, janeiro de 
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2015 a dezembro de 2015, janeiro de 2015 a dezembro de 2016, janeiro de 

2016 a dezembro de 2017, janeiro de 2017 a dezembro de 2018, e janeiro de 

2014 a dezembro de 2018. 

 

TABELA 3 - Lista de Subperíodos de Análise 

Subperíodo 

jan/2014-dez/2014 

jan/2015-dez/2015 

jan/2016-dez/2016 

jan/2017-dez/2017 

jan/2018-dez/2018 

jan/2014-dez/2015 

jan/2015-dez/2016 

jan/2016-dez/2017 

jan/2017-dez/2018 

jan/2014-dez/2018 

Fonte: Autor 

 

Dentro desse contexto, formulamos a seguinte hipótese: 

H0: 𝛼 = 0 

H1: 𝛼 > 0 

Estimamos a regressão de mínimos quadrados com dados em pooled cross-

section, utilizando correção de Newey-West em relação à heterocedasticidade 

(Wooldridge, 2012) para os subperíodos entre janeiro de 2014 e dezembro de 

2018. Para a rejeição ou não de H0 foi realizado um teste unicaudal da 

estatística t, considerando o parâmetro com significância estatística se 

rejeitarmos H0 a 1%, 5% e 10% de significância.  

Com o intuito de checar a robustez do modelo, estimamos também a regressão 

através de dados em painel para o subperíodo de janeiro de 2014 a dezembro 

de 2018. Através de procedimentos econométricos, realizamos o Teste de 
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Hausman (1978) para selecionar o método de estimação mais adequado para 

o painel em questão: efeitos fixos, ou aleatórios. 
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5. RESULTADOS 

 

Na presente seção apresentaremos os resultados encontrados. Primeiramente 

apresentaremos as estatísticas descritivas dos fundos, para posteriormente 

apresentarmos os resultados da investigação de persistência de desempenho 

através do modelo de Carhart. 

 

A tabela 4 nos apresenta as estatísticas descritivas em relação aos retornos 

em excesso dos 33 fundos da amostra através da média, que nos indica que 

Fundo Média Desvio-Padrão Mediana Mínimo Máximo

XP Long Biased 1,77% 5,92% 2,00% -9,34% 17,45%

Itaú Long and Short Plus 0,64% 1,36% 0,70% -2,19% 4,30%

Tavola Absoluto 0,58% 4,35% 0,47% -10,31% 18,64%

Oceana O3 0,54% 0,86% 0,58% -1,28% 2,98%

BTG Pactual Absoluto LS 0,49% 2,07% 0,82% -5,97% 4,17%

Occam Long & Short Plus FI Ações 0,48% 2,78% 0,47% -9,07% 7,08%

Itaú Multimercado Long and Short 0,40% 0,84% 0,41% -1,08% 2,99%

Itaú Multimercado Global Equity Hedge 0,39% 0,82% 0,38% -1,11% 2,94%

Bradesco  Portfolio Long Biased 0,36% 3,77% 0,23% -8,00% 10,31%

Hogan Absoluto 0,35% 3,25% 0,07% -7,33% 8,52%

Navi Long Short 0,29% 1,23% 0,36% -2,39% 3,61%

Claritas Long Short 0,27% 0,96% 0,30% -2,20% 2,91%

Az Quest Master Total Return 0,26% 1,38% 0,25% -2,83% 4,38%

Itaú Equity Hedge Multimercado 0,20% 0,75% 0,22% -1,24% 2,57%

Itaú Person Long and Short I 0,19% 0,76% 0,22% -1,25% 2,56%

BB Top Arbitragem Alavancado 0,19% 0,26% 0,17% -0,97% 1,08%

XP Long Short 0,16% 1,26% 0,32% -3,41% 2,48%

Solana Long and Short 0,15% 0,73% 0,15% -1,60% 2,23%

Western Asset Long & Short 0,14% 0,66% 0,19% -2,17% 1,38%

Vic Long Short FIA BDR Nível I 0,12% 2,05% 0,08% -4,97% 4,33%

Gap Long Short 0,12% 0,57% 0,07% -1,87% 2,13%

Tagus Equity Hedge 0,12% 0,78% 0,16% -3,30% 2,38%

Ibiúna Long Short ST 0,11% 1,27% 0,13% -3,87% 3,11%

Manager Sharp LS 0,11% 0,57% 0,06% -1,87% 2,11%

Santander Star Long & Short 0,10% 0,50% 0,14% -1,03% 2,08%

BB Multimercado LP Arbitragem 0,05% 0,24% 0,04% -1,02% 0,92%

Itaú Equity Hedge Advanced 30 0,02% 1,23% 0,09% -3,09% 2,97%

Votorantim Equity Hedge 0,01% 0,83% 0,07% -2,92% 2,50%

BNP Paribas Long and Short -0,07% 0,91% 0,01% -2,96% 1,87%

BB Multimercado LP BNP Paribas LS -0,08% 0,87% 0,00% -2,90% 1,76%

Tavola Long & Short -0,10% 0,78% 0,05% -2,90% 2,66%

Bradesco Seleção Estratégica -0,11% 0,98% -0,11% -4,41% 2,17%

Kinea Dyversy Equity Hedge -0,42% 4,38% -0,16% -11,53% 11,03%

Consolidado 0,24% 2,01% 0,16% -11,53% 18,64%

TABELA 4 - Estatísticas descritivas dos fundos da amostra

Fonte: Autor
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os fundos em sua maioria produzem alfas positivos durante o intervalo de 2014 

a 2018. Da totalidade da amostra, 28 dos 33 fundos (84,85%) produzem retorno 

em excesso no período, enquanto 5 produzem retornos em excesso negativos 

(15,15%). A diferença entre o retorno mensal médio do melhor fundo em 

relação ao fundo com pior desempenho médio no período é de 2,19% (219 

bps). De uma maneira preliminar observamos indicativos de persistência de 

desempenho dentro do intervalo estudado, o que poderá ser confirmado 

através da análise do modelo multifatorial.    

TABELA 5 - Estatísticas descritivas por classe de fundo 

  Long-Short Direcional Long-Short Neutro Ações Livre 

Média 1,10% 1,09% 1,21% 

Desvio-Padrão 1,68% 0,92% 2,29% 

Fonte: Autor 

 

Em uma segunda análise, temos as médias e desvios-padrão dos fatores, 

através do Quadro 6. 

TABELA 6 - Estatísticas descritivas dos fatores 

  Rm - Rf SMB HML WML 

Média 0,15% -0,70% 0,37% 1,29% 

Desvio-Padrão 5,81% 4,85% 5,57% 6,39% 

Fonte: Autor 

 

Conforme tabela, observa-se um prêmio médio mensal de mercado de 0,15%. 

Em relação ao fator SMB, não é identificado um prêmio pelo tamanho (SMB), 

dado pela diferença negativa entre os retornos de uma carteira vendida em 

ações de baixa capitalização e comprada em ações de alta capitalização, sendo 

um indicativo de que empresas pequenas  não oferecem retornos superiores 

dos oferecidos por empresas de maior porte. Em relação ao fator HML, 

encontramos um prêmio médio de 0,37%, enquanto encontramos um valor 
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médio de 1,29% para o fator WML. Na tabela 7 temos a matriz de correlação 

entre os fatores de risco. 

TABELA 7 - Matriz de correlação entre fatores 

  Rm - Rf SMB HML WML 

Rm - Rf 1       

SMB 0,42 1     

HML 0,56 0,67 1   

WML -0,46 -0,63 -0,52 1 

Fonte: Autor 

 

Agora, investigaremos a persistência de desempenho através do modelo de 

Carhart (1997). Corremos regressão de mínimos quadrados, utilizando 

correção de Newey-West em relação à heterocedasticidade (Wooldridge, 2012) 

para os subperíodos entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018. A Tabela 8 

apresenta o resultado do subperíodo de 4 anos, as tabelas 9 a 12 apresentam 

os resultados das regressões dos subperíodos de 2 anos, e as tabelas de 13 a 

17 apresentam os resultados das regressões dos subperíodos de 1 anos. A 

significância estatística será avaliada através do p-valor da regressão.  
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TABELA 8 - Resultados do Modelo de Carhart (2014-2018) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,1600 0,0282 0,2307 0,1359 

Std. Err. 0,0273 0,0081 0,0258 0,0201 

P > | t | 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,0609 0,0211 0,1315 0,0579 

Std. Err. 0,0458 0,0120 0,0542 0,0327 

P > | t | 0,1840 0,0800 0,0160** 0,0770* 

  Coef. 0,0331 0,0044 -0,0408 0,0200 

HML Std. Err. 0,0268 0,0106 0,0437 0,0197 

  P > | t | 0,2170 0,6750 0,3520 0,3060 

WML 

Coef. -0,0285 0,0204 0,1945 0,0018 

Std. Err. 0,0605 0,0093 0,0483 0,0436 

P > | t | 0,6380 0,0290** 0,0000*** 0,9670 

Alfa 

Coef. 0,0043 0,0013 0,0186 0,0034 

Std. Err. 0,0014 0,0005 0,0014 0,0010 

P > | t | 0,0020*** 0,0101** 0,1790 0,0010*** 

  n 1440 480 180 2100 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   

 

A primeira análise foi do intervalo de 2014 a 2018 em relação a todos os fundos 

da amostra. Os resultados indicam que o fator mercado explica em grande 

parte a variável dependente, apresentando relevância estatística de 1%. O fator 

SMB possui relevância estatística de 10%, enquanto os fatores HML e WML 

não possuem significância estatística a 10%. Em relação ao alfa, este é 

significativo a 1%.  

Essa análise pode ser estendida por classe de fundo. Para o fator mercado, 

observamos significância estatística para todas as classes a 1%. O fator SMB 

é significativo a 10% e 5% para os fundos Long-Short Neutro e Ações Livre, 

respectivamente. O fator WML revela significância estatística de 1% e 5% para 

a classe Ações Livre e Long-Short Neutro, respectivamente. O fator HML não 

revela significância estatística para nenhuma classe de fundo. O alfa é 

significativo a 1% para os fundos Long-Short Direcional, a 5% para os fundos 
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Long-Short Neutro, e não revela significância estatística para a classe Ações 

Livre. 

TABELA 9 - Resultados do Modelo de Carhart (2014-2015) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,1169 0,0160 0,2617 0,1063 

Std. Err. 0,0294 0,0100 0,0440 0,0223 

P > | t | 0,0000*** 0,1140 0,0000*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,1289 0,0407 0,2492 0,1190 

Std. Err. 0,0565 0,0170 0,0985 0,0403 

P > | t | 0,0230** 0,0170** 0,0140** 0,0030*** 

  Coef. 0,0216 0,0042 0,0494 0,0200 
HML Std. Err. 0,0292 0,0132 0,0985 0,0220 

  P > | t | 0,4610 0,7530 0,6170 0,3640 

WML 

Coef. 0,0542 0,0536 0,2708 0,0726 

Std. Err. 0,0533 0,0176 0,9431 0,0398 

P > | t | 0,3100 0,0030*** 0,0050*** 0,0609* 

Alfa 

Coef. 0,0026 0,0001 0,0068 0,0024 

Std. Err. 0,0020 0,0007 0,0030 0,0014 

P > | t | 0,1890 0,8460 0,0260** 0,0960* 

n 576 192 72 840 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   
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TABELA 10 - Resultados do Modelo de Carhart (2015-2016) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,1338 0,0259 0,2183 0,1164 

Std. Err. 0,0459 0,0158 0,0734 0,0329 

P > | t | 0,0040*** 0,1020 0,0040*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,0604 0,0447 0,1136 0,0614 

Std. Err. 0,0544 0,0130 0,0827 0,0373 

P > | t | 0,2670 0,0010*** 0,1740 0,1000* 

  Coef. 0,0182 -0,0128 0,0528 0,0141 
HML Std. Err. 0,0345 0,0182 0,1097 0,0267 

  P > | t | 0,5980 0,4800 0,6320 0,5970 

WML 

Coef. -0,0445 0,0289 0,2684 -0,0009 

Std. Err. 0,0848 0,0143 0,0726 0,0598 

P > | t | 0,6000 0,0450** 0,0000*** 0,9880 

Alfa 

Coef. 0,0049 0,0025 0,0007 0,0040 

Std. Err. 0,0022 0,0008 0,0029 0,0016 

P > | t | 0,0240** 0,0030*** 0,8180 0,0110** 

n 576 192 72 840 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   
 

TABELA 11 - Resultados do Modelo de Carhart (2016-2017) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,2192 0,0302 0,2019 0,1745 

Std. Err. 0,0652 0,0155 0,0663 0,0461 

P > | t | 0,0010*** 0,0540* 0,0030*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,0026 -0,0057 0,1937 0,0170 

Std. Err. 0,0641 0,0227 0,0959 0,0444 

P > | t | 0,9680 0,8010 0,0470** 0,7010 

  Coef. 0,0280 0,0090 -0,0825 0,0142 
HML Std. Err. 0,0343 0,0173 0,0492 0,0249 

  P > | t | 0,4150 0,6010 0,0980* 0,5700 

WML 

Coef. -0,0291 0,0194 0,1810 0,0000 

Std. Err. 0,0782 0,0112 0,0553 0,0559 

P > | t | 0,7100 0,0860* 0,0020*** 1,0000 

Alfa 

Coef. 0,0040 0,0019 -0,0021 0,0030 

Std. Err. 0,0022 0,0083 0,0025 0,0016 

P > | t | 0,0680* 0,0170** 0,4050 0,0520* 

n 576 192 72 840 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   
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TABELA 12 - Resultados do Modelo de Carhart (2017-2018) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,2193 0,0549 0,2707 0,1862 

Std. Err. 0,0515 0,0161 0,0258 0,0381 

P > | t | 0,0000*** 0,0010*** 0,0000*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,0391 -0,0281 -0,0181 0,0188 

Std. Err. 0,0702 0,0290 0,0367 0,0491 

P > | t | 0,5780 0,3350 0,6230 0,7020 

  Coef. 0,0441 0,0422 0,0029 0,0401 
HML Std. Err. 0,0338 0,0174 0,0225 0,0235 

  P > | t | 0,1920 0,0160** 0,8980 0,0890* 

WML 

Coef. -0,0891 -0,0386 0,0380 -0,0667 

Std. Err. 0,0594 0,0144 0,0197 0,0416 

P > | t | 0,1340 0,0080*** 0,0580* 0,1090 

Alfa 

Coef. 0,0045 0,0008 0,0036 0,0036 

Std. Err. 0,0016 0,0009 0,0011 0,0011 

P > | t | 0,0060*** 0,3740 0,0020*** 0,0020*** 

n 576 192 72 840 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   
 

Analisando os subperíodos de 2 anos para a amostra consolidada, assim como 

o subperíodo de 2014-2018, o fator mercado revela significância estatística a 

1% para todos os subperíodos. O fator SMB é significativo a 1% e 10% nos 

subperíodos de 2014-2015 e 2015-2016, respectivamente. O fator HML é 

significativo somente a 10% no subperíodo de 2017-2018, enquanto o fator 

WML é significativo a 10% no subperíodo de 2014-2015. O alfa é significativo 

em todos os subperíodos a 1% de 2017-2018, e a 5% em todos os subperíodos 

de 2014-2017.  

Por classe de fundos, o fator mercado é significativo a 1% em todos os 

subperíodos para os fundos Long-Short Direcional e para a classe Ações Livre. 

O fator SMB é significativo a 1% para os fundos Long-Short Neutro no 

subperíodo de 2015-2016, enquanto o fator WML é significativo em todos os 

subperíodos de 2014-2018 para os fundos Long-Short Neutro, e significativo 

em todos os subperíodos de 2014-2017 para a classe Ações Livre. Por fim, o 

alfa é significativo em 3 dos 4 subperíodos analisando-se os fundos Long-Short 
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Direcional, e em 2 dos 4 subperíodos para os fundos Long-Short Neutro e 

Ações Livre.  

TABELA 13 - Resultados do Modelo de Carhart (2014) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,0931 0,0040 0,2621 0,0873 

Std. Err. 0,0370 0,0110 0,0443 0,0281 

P > | t | 0,0120** 0,7150 0,0000*** 0,0020*** 

SMB 

Coef. 0,2024 0,1385 0,5609 0,2186 

Std. Err. 0,0669 0,0340 0,1428 0,4836 

P > | t | 0,0030*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 

  Coef. -0,0386 -0,0586 -0,2150 -0,0583 
HML Std. Err. 0,0612 0,0246 0,0953 0,0427 

  P > | t | 0,5280 0,0190** 0,0310** 0,1730 

WML 

Coef. 0,1801 0,1397 0,3929 0,1891 

Std. Err. 0,0788 0,0315 0,1301 0,0546 

P > | t | 0,0230** 0,0000*** 0,0050*** 0,0010*** 

Alfa 

Coef. -0,0011 -0,0005 0,0055 -0,0004 

Std. Err. 0,0025 0,0009 0,0032 0,0018 

P > | t | 0,6420 0,5630 0,0900* 0,8060 

  n 288 96 36 420 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   
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TABELA 14 - Resultados do Modelo de Carhart (2015) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,0875 0,0004 0,2299 0,0798 

Std. Err. 0,0552 0,0302 0,1435 0,0406 

P > | t | 0,1140 0,9880 0,1190 0,0501* 

SMB 

Coef. 0,1984 0,0290 0,1121 0,1523 

Std. Err. 0,1020 0,0300 0,1898 0,0731 

P > | t | 0,0530* 0,3350 0,5590 0,0380** 

  Coef. 0,0570 0,0450 0,2095 0,0673 
HML Std. Err. 0,0553 0,0252 0,2358 0,0407 

  P > | t | 0,3030 0,0780* 0,3810 0,0980* 

WML 

Coef. 0,0296 0,0515 0,3142 0,0590 

Std. Err. 0,0792 0,0318 0,1605 0,0597 

P > | t | 0,7090 0,1090 0,0590* 0,3240 

Alfa 

Coef. 0,0065 -0,0007 0,0014 0,0044 

Std. Err. 0,0039 0,0014 0,0059 0,0028 

P > | t | 0,1010 0,5960 0,8190 0,1200 

n 288 96 36 420 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   

 

TABELA 15 - Resultados do Modelo de Carhart (2016) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,1880 0,0494 0,2195 0,1590 

Std. Err. 0,0813 0,0168 0,0992 0,0565 

P > | t | 0,0210** 0,0040*** 0,0350** 0,0050*** 

SMB 

Coef. -0,0121 0,0480 0,2426 0,0234 

Std. Err. 0,0696 0,0231 0,1089 0,0452 

P > | t | 0,8620 0,0400** 0,0330** 0,6040 

  Coef. 0,0278 -0,0445 -0,0928 -0,0039 
HML Std. Err. 0,0635 0,0259 0,1115 0,0472 

  P > | t | 0,7440 0,0890* 0,4120 0,9310 

WML 

Coef. -0,0577 0,0304 0,2270 -0,0132 

Std. Err. 0,1158 0,0159 0,0939 0,0819 

P > | t | 0,6190 0,0590* 0,0220** 0,8720 

Alfa 

Coef. 0,0045 0,0046 0,0001 0,0041 

Std. Err. 0,0028 0,0010 0,0032 0,0020 

P > | t | 0,1170 0,0000*** 0,9670 0,0420** 

n 288 96 36 420 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   
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TABELA 16 - Resultados do Modelo de Carhart (2017) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,2930 0,0610 0,2910 0,2398 

Std. Err. 0,0809 0,0354 0,0343 0,0591 

P > | t | 0,0000*** 0,0880* 0,0000*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,1637 0,0041 0,1459 0,1257 

Std. Err. 0,1549 0,0699 0,0768 0,1098 

P > | t | 0,2920 0,9530 0,0670* 0,2530 

HML Coef. -0,0436 0,0226 -0,0469 -0,0287 
  Std. Err. 0,0538 0,0331 0,0331 0,0384 
  P > | t | 0,4190 0,4970 0,1660 0,4550 

WML 

Coef. -0,0187 -0,0218 -0,0122 -0,0188 

Std. Err. 0,0367 0,0227 0,0327 0,0274 

P > | t | 0,6120 0,3400 0,7120 0,4930 

Alfa 

Coef. -0,0008 -0,0003 -0,0010 -0,0007 

Std. Err. 0,0035 0,0017 0,0017 0,0025 

P > | t | 0,8160 0,8790 0,5590 0,7750 

n 288 96 36 420 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   

 

TABELA 17 - Resultados do Modelo de Carhart (2018) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,2013 0,0516 0,2796 0,1738 

Std. Err. 0,0525 0,0190 0,0340 0,0393 

P > | t | 0,0000*** 0,0080*** 0,0000*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,0319 -0,0431 0,0755 0,0185 

Std. Err. 0,1021 0,0468 0,1019 0,0704 

P > | t | 0,7550 0,3600 0,4650 0,7930 

HML Coef. 0,0078 0,0607 -0,0760 0,0127 
  Std. Err. 0,1041 0,0504 0,1018 0,0733 
  P > | t | 0,9410 0,2310 0,4610 0,8630 

WML 

Coef. -0,1407 -0,0475 0,0987 -0,0989 

Std. Err. 0,0832 0,0373 0,0549 0,0559 

P > | t | 0,0920* 0,2060 0,0820* 0,0780* 

Alfa 

Coef. 0,0068 0,0006 0,0685 0,0054 

Std. Err. 0,0030 0,0014 0,0036 0,0021 

P > | t | 0,0230** 0,6850 0,0680* 0,0101** 

n 288 96 36 420 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   
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Em relação aos subperíodos de 1 ano, para a amostra consolidada o fator 

mercado é significativo para todos os subperíodos a 1% exceto para o ano de 

2015, em que este é significativo a 10%. Os fatores SMB e WML são 

significativos a 1% no subperíodo de 2014, enquanto o alfa é significativo a 5% 

nos subperíodos de 2016 e 2018. 

As tabelas de 18 a 21 resumem a significância estatística por período.   

Tabela 18 - Significância por período (Consolidado) 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Rm - Rf *** * *** *** *** 

SMB *** **    

HML  *    

WML ***    * 

Alfa   **  ** 

  2014-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Rm - Rf *** *** *** *** *** 

SMB * *** *   

HML     * 

WML  *    

Alfa *** * ** * *** 

A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente. 

Fonte: Autor 
 
 
Tabela 19 - Significância por período (Long-Short Direcional) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Rm - Rf **  ** *** *** 

SMB *** *    

HML      

WML **    * 

Alfa     ** 

  2014-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Rm - Rf *** *** *** *** *** 

SMB  **    

HML      

WML      

Alfa ***  ** * *** 

A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente. 

Fonte: Autor 
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TABELA 20 - Significância por período (Long-Short Neutro) 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Rm - Rf   *** * *** 

SMB ***  **   

HML ** * *   

WML ***  *   

Alfa   ***   

  2014-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Rm - Rf ***   * *** 

SMB  ** ***   

HML     ** 

WML ** *** ** * *** 

Alfa **  *** **  

A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente. 

Fonte: Autor 

 

TABELA 21 - Significância por período (Ações Livre) 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Rm - Rf ***  ** *** *** 

SMB ***  ** *  

HML **     

WML *** * **  * 

Alfa *    * 

  2014-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Rm - Rf *** *** *** *** *** 

SMB ** **  **  

HML    *  

WML *** *** *** *** * 

Alfa  **   *** 

 A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente. 

Fonte: Autor 

 

Com o intuito de checar a robustez do modelo, corremos também a regressão 

através de dados em painel para o subperíodo de janeiro de 2014 a dezembro 

de 2018.  

Em primeiro lugar, realizamos o Teste de Hausman (1978) para selecionar o 

método de estimação mais adequado para o painel em questão: efeitos fixos, 

ou aleatórios. O teste se baseia na diferença entre dois estimadores. Caso a 
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especificação através de efeitos aleatórios estiver correta, os coeficientes dos 

estimadores devem ser semelhantes. Considera-se que a hipótese nula do 

teste é que não há diferença significativa entre os coeficientes do modelo de 

efeitos aleatórios e modelo de efeitos fixos. Em nosso caso, através da 

estatística de teste realizada aceitamos a hipótese nula e concluiu-se que o 

modelo mais adequado para o painel é o de efeitos aleatórios. 

Através da regressão do painel com efeitos aleatórios, temos os resultados na 

Tabela 22. 

TABELA 22 - Resultados Regressão Painel (2014-2018) 

    
Long-Short 
Direcional 

Long-Short 
Neutro 

Ações 
Livre 

Consolidado 

Rm - Rf 

Coef. 0,1600 0,0282 0,2307 0,1359 

Std. Err. 0,0227 0,0084 0,0311 0,0162 

P > | t | 0,0000*** 0,0010*** 0,0000*** 0,0000*** 

SMB 

Coef. 0,0609 0,0211 0,1315 0,0579 

Std. Err. 0,0327 0,0120 0,0447 0,0232 

P > | t | 0,0620* 0,0800* 0,0030** 0,0130** 

  Coef. 0,0331 0,0044 -0,0408 0,0202 

HML Std. Err. 0,0282 0,0104 0,0386 0,0201 

  P > | t | 0,2400 0,6700 0,2910 0,3130 

WML 

Coef. -0,0285 0,0204 0,1945 0,0018 

Std. Err. 0,0223 0,0082 0,0305 0,0158 

P > | t | 0,2010 0,0130** 0,0000*** 0,9090 

Alfa 

Coef. 0,0043 0,0013 0,0019 0,0034 

Std. Err. 0,0017 0,0006 0,0015 0,0012 

P > | t | 0,0100*** 0,0350** 0,2200 0,0030*** 

n 1440 480 180 2100 

A significância a 1%, 5% ou 10% é representada por ***, ** ou *, 
respectivamente.  

Fonte: Autor   

 

Assim como na análise da regressão dos dados em pooled cross section, os 

resultados indicam que o fator mercado explica a variável dependente em parte, 

visto que apresenta relevância estatística de 1%. O fator SMB possui relevância 

estatística a 5%. Em relação ao alfa, este é significativo a 1%.  
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Dentro da mesma análise, temos que os coeficientes tanto da regressão de 

dados em pooled cross-section quanto dos dados em painel possuem os 

mesmos sinais, confirmando a robustez do modelo no período estudado.   
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a persistência de desempenho 

de 33 fundos Long-Short no Brasil no período de janeiro de 2014 a dezembro 

de 2018. Além de investigar a persistência, teve como objetivo, através de 

análises estatísticas, avaliar as causas da persistência nesse intervalo. 

Esse questionamento motiva debates desde o trabalho de Jensen (1968), não 

sendo uma discussão relevante apenas academicamente, mas também pelo 

fato de os fundos no brasil gerirem atualmente cerca de R$ 5,4 trilhões 

(ANBIMA, 2020).  

Considerando o tamanho da indústria, e sua relevância para os investidores, é 

um assunto importante para garantir a eficiência da alocação de recursos no 

país.  

A metodologia utilizada para a análise foi a proposta por Carhart (1997), que 

desenvolveu o modelo conhecido como o de quatro fatores, que relaciona o 

excesso de retorno de um ativo com um excesso de retorno portfólio teórico 

elaborado com todos os ativos do mercado, um portfólio vendido em ações de 

baixo VP/P e comprada em ações de alto VP/P, um portfólio vendido em ações 

de baixa capitalização, e comprado em ações de alta capitalização, e um 

portfólio vendido em ações de baixo retorno passado, e comprado em ações 

com alto retorno passado. Os dados foram analisados através de pooled cross-

section, e painel. 

Em primeiro momento, fez-se uma análise prévia descritiva dos fundos da 

amostra, que indicou que os fundos da amostra em média produzem alfas 

positivos durante o intervalo estudado. Da totalidade da amostra, 28 dos 33 

fundos (84,85%) produzem retorno em excesso no período, enquanto 5 

produzem retornos em excesso negativos (15,15%), um retorno em excesso 

médio mensal de 0,24% com uma diferença de 219 bps entre o fundo com 

melhor e pior desempenho médio mensal durante o período.  
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Em um segundo momento, avaliamos as estatísticas descritivas dos fatores do 

modelo de Carhart (1997). Observamos um prêmio médio mensal do fator 

mercado de 0,15%, indicando um retorno em excesso do índice de mercado 

em relação à taxa livre de risco no intervalo estudado. Observamos também 

um valor médio negativo do fator SMB, sendo um indicativo que empresas 

pequenas  não oferecem retornos superiores dos oferecidos por empresas de 

maior porte, e um prêmio médio de 0,37% e 1,29% para os fatores HML e WML, 

respectivamente. 

Por fim, avaliamos a amostra através do modelo de quatro fatores de Carhart 

(1997). Através da análise dos dados em pooled cross-section com a amostra 

consolidada, os resultados sugerem que o fator mercado é robusto e explica 

em boa parte as causas do retorno em excesso, uma vez que é significativo a 

1% em 9 dos 10 subperíodos analisados. Na mesma análise, foram 

encontrados alfas significativos com significância de 1% a 5% em 7 dos 10 

subperíodos analisados, indicando que em média os fundos da amostra criam 

valor, corroborando com os resultados encontrados por Andaku e Pinto (2003), 

Joaquim e Moura (2011), e Borges e Martelanc (2015), que encontraram 

evidências de habilidade superior dos gestores. Adicionalmente, o fator SMB é 

significativo em 5 dos 10 subperíodos analisados, indicando que o fator 

tamanho é relevante em alguns momentos, com significância maior no curto 

prazo. A mesma análise foi realizada através dos dados em painel com efeitos 

aleatórios, e foram encontrados resultados semelhantes, com os fatores 

mercado, tamanho da empresa e alfa significativos, confirmando a robustez do 

modelo no período estudado.   

Trabalhos futuros podem realizar a mesma análise considerando-se mais 

variáveis independentes para explicar o retorno em excesso de fundos, como 

o fator liquidez do modelo de cinco fatores de Acharya e Pedersen (2005). 

Adicionalmente, esse estudo pode ser realizado através de uma segmentação 

das classes de fundos, trazendo uma análise mais detalhado do desempenho 

destes. 
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