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RESUMO 

Wahal e Yavuz (2009) divulgaram trabalho ampliando a literatura da teoria de finanças 

comportamentais, unindo os conceitos de momento, estilo e comovimento como 

ferramentas de previsibilidade de retorno em investimentos. Eles descobriram que ativos 

com maior comovimento apresentam retornos mais elevados que os de baixo comovimento. 

Buscamos replicar a sua metodologia ao mercado brasileiro de maneira aplicável a realidade 

de baixa liquidez e quantidade reduzida de ativos do nosso mercado de ações. Nossos 

resultados não apresentaram a mesma tendência do trabalho original, porém verificamos, 

ainda que de forma limitada, a possibilidade de explorar estratégias lucrativas usando este 

arcabouço. 

Palavras chaves: momento, estilo, comovimento. 
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ABSTRACT 

Wahal and Cruz (2009) published an essay adding to the literature on behavior fínance, 

unifying the concepts of momentum, comovement and style investing as tools for return 

predictability. They discovered that assets possessing larger comovement offered higher 

returns as opposed to those having low comovement. We endeavored to reflect their 

methodology to the Brazilian market in a matmer applicable scenario of low liquidity and 

reduced amount of asscts that are charactetistics o f our stock market. Our results did not 

present the same tendency of the original essay, but we verifíed that, albeit in a limited way, 

it is possible to explore profítable strategies by means ofusing this structure. 

Key words: momentum, comovement and style investing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma nova abordagem em finanças, na qual é questionado se os preços podem diferir 

de seus valores fundamentais, começou a ser explorada no final da década de 1970, colocando 

em dúvida a teoria de eficiência de mercado. Desde então, a Teoria de Finanças 

Compmtamentais vem sendo desenvolvida e proliferada mundialmente através de diversos 

artigos acadêmicos. 

As duas hipóteses principais na teoria moderna de finanças são a racionalidade dos 

indivíduos no processo de tomada de decisão e a capacidade ilimitada de arbitragem. Em 

outras palavras, os indivíduos são sempre capazes de analisar e interpretar conetamente toda e 

qualquer informação disponível para solucionar seus problemas. Como implicação deste 

modelo, os preços devem refletir completamente toda e qualquer informação disponível, 

formando assim o conceito de eficiência de mercado Fama (1970). Deste arcabouço, podemos 

concluir que os ativos sempre serão precificados em seu valor fundamental e, 

consequentemente, haverá ausência de possibilidade de se efetuar arbitragens. 

Kahneman e Tversky (1979) questionam essa racionalidade dos agentes através de 

evidências de divergências entre o processo de tomada de decisão no contexto da teoria de 

utilidade esperada e a forma que de fato as pessoas tomam decisões. Desde então, a teoria de 
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finanças compmtamentais busca aperfeiçoar a teoria moderna, introduzindo diferentes 

conceitos de psicologia e comportamento à literatura econômica para auxiliar na compreensão 

do processo de decisões financeiras dos agentes. 

Nesse sentido, as hipóteses básicas para haver diferença entre a Teoria de Finanças 

Compottamentais e a teoria moderna envolvem o fato de os agentes apresentarem desvios de 

racionalidade e existirem limites à arbitragem. Consequentemente, pode-se insinuar que os 

mercados são ineficientes, ou seja, os preços dos ativos não refletem fidedignamente os seus 

fundamentos, contrariando a Hipótese dos Mercados Eficientes. 

Barberis e Shleifer (2003) mostram que estilos de investimentos geram excesso de 

comovimento entre os ativos do mesmo estilo. Eles mostram que investimento em estilo pode 

revelar padrões de retorno semelhantes aos apresentados por seus ativos em estratégias de 

valor e momento. Isto é uma evidência contra a eficiência de mercado, pois, infonnações não 

associadas a fundamentos explicariam variações de retornos (impacto em preços). 

Adicionalmente, eles preveem que estratégias com momento e estilo de investimento podem 

ser lucrativas. Por fim, eles apontam que investimentos baseados em estilo podem gerar 

momento nos retornos individuais dos ativos no curto e médio prazo e reversão no longo 

prazo. 

Wahal e Y avuz (2009), aproveitando o estudo mencionado acima, pretendem revelar 

uma relação entre comovimento sobre estilos de investimentos e momento. Se investimento 

em estilo gera momento entre os ativos, então será possível utilizar o comovimento entre eles 

para gerar variações entre os retornos derivados do momento. 

O resultado encontrado pelo modelo de estilo de investimento é que ganhadores com 

maior comovimento deverão ter maior retorno do que ganhadores com menor comovimento 

em um horizonte intetmediário. Além disso, perdedores com maior comovimento deverão ter 

um menor retorno futuro do que perdedores com menor comovimento. No mercado 

amencano, foi encontrada uma relação monótona forte entre retomos de momento e 

comovimento. 

Nesta dissertação, replicamos as principais premissas e metodologia do mtigo de 

Wahal e Yavuz (2009) da forma mais fidedigna possível, explorando as patticularidades do 

mercado de ações brasileiro. É evidente que nosso mercado apresenta diferenças significativas 
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com o americano, apenas a partir do Plano Real, em 1994, temos amostras não deturpadas 

pela alta inflação e, além disto, o mercado de ações brasileiro é bastante inferior em porte 

financeiro e a quantidade de empresas listadas que o americano. 

Contemplando o acima exposto, este estudo analisou de maneira prática, em um 

cenário aplicável ao mercado brasileiro no período de 2000 a 20 ll, se estilo de investimento 

desempenha algum papel na previsibilidade do retorno dos ativos. Para tal, exploramos o 

comovimento sobre os estilos e o efeito momento no retorno futuro das ações. 

Pretendemos verificar se os resultados encontrados serão semelhantes aos verificados 

na abordagem original, onde foram aplicados dados do mercado de ações americano. Também 

se propõe neste trabalho fazer uma breve explicação sobre alguns temas relacionados com a 

Teoria de Finanças de Comportamentais como, por exemplo, estilo de investimento, momento 

e comovimento. 

Como resultado deste trabalho, observamos em carteiras de momento resultados 

similares aos encontrados por Wahal e Y avuz (2009) e por outros estudos aplicados no Brasil, 

Rouwenhorst (1998) e Lacerda (2007). Para todo período da amostra, a estratégia long-short 

com carteiras de maior e menor momento se mostrou lucrativa para maioria das carteiras 

estudas, por exemplo, o portfólio com formação baseado nos retornos dos últimos 3 meses e 

carregamento por 9 meses apresentou retorno de l% mensal com estatística t de 4,26. 

No cruzamento de carteiras de momento e comovimento o efeito no mercado 

brasileiro desta analise apresenta resultados inconclusivo ou contrário ao estudo original. Em 

outras palavras, constatamos insuficiência estatística para apontar um padrão em algumas 

carteiras e em outras, verificamos que os portfólios com menor comovimento apresentam 

retornos melhores que os de maior comovimento, que é o oposto do que se esperava a priori. 

Por exemplo, em uma composição de retorno passado de três meses e estimação de três 

meses, uma carteira long-short entre as catteiras de melhor e pior retorno estimado (R3-Rl ), 

no terei! de menor comovimento (Cl) apresentou retorno médio mensal de 1,36%. O retorno 

mensal cai para 1,22% no segundo terei! (C2) e 0,41% no terei! com maior comovimento 

(C3). 

Este trabalho está divido em mais quatro seções. A segunda seção será uma revisão 

bibliográfica. A terceira seção trará a base dados e a metodologia. A quatta seção trará os 
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testes empíricos com alguns dos resultados apurados. A seção cinco será a conclusão do 

trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

O ponto de partida para o surgimento das principais indagações da teoria de finanças 

comportamentais foram observações empíricas sobre o compottamento e processo de tomada 

de decisão do ser humano em situações de risco. O estudo de Kahneman e Tversky (1979) 

revelou o efeito da aversão a perdas, no qual o ser humano valoriza mais a dor da perda que o 

prazer obtido em um ganho equivalente. Daniel Kahneman recebeu o premio Nobel de 

Economia em 2002 como reconhecimento por inserir conceitos de pesquisa psicológica na 

ciência econômica. 

A teoria moderna de finanças afirma que os indivíduos utilizam a racionalidade no 

processo de tomada de decisão, apresentando preferências estáveis, de forma que a teoria de 

utilidade esperada seja respeitada e a fotmação de expectativas acerca de eventos futuros não 

seja viesada. A Hipótese de Mercados Eficientes (HME), seguindo o exposto acima, 

pressupõe que os preços dos ativos refletem toda e qualquer infonnação disponível, sendo, 

desta maneira, um reflexo de seu valor fundamental. Seguindo esta linha de raciocínio, os 

agentes irão sempre reajustar os preços dos ativos de forma precisa e imediata reagindo à 

divulgação de uma nova infmmação. O HME assume também a existência de eventuais atos 

de irracionalidade efetuados aleatoriamente por alguns agentes, contudo os efeitos causados 

nos preços se cancelam ou serão rapidamente compensados, fazendo com que os preços 

convergirão para seu valor de fundamental. 

A teoria de finanças comportamentais desenvolveu-se, significativamente, a 

partir da década de 80 através de estudos relacionados ao mercado de capitais. Tais estudos 

buscam explicitar anomalias comportamentais dos agentes, colocando em xeque a 
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racionalidade e inexistência de limitação à arbitragem, através de evidências empíricas de não 

confonnidade da flutuação dos preços com o seu valor fundamental. Além da aversão a 

perdas, podemos citar mais algumas distorções, como por exemplo, a heurística da 

representatividade, indicada por Shefrin (2000), no qual os indivíduos valorizam as 

informações mais recentes como uma representação completa de toda amostra. 

De Bond e Thaler (1985) evidenciaram como sobre (sub) valorização o fato de 

algumas carteiras de ações com rentabilidade superiores (inferiores) à média apresentarem 

reversões posterior a essa rentabilidade. Tal constatação foi indicada como uma violação a lei 

de eficiência fraca, uma vez que foram utilizados preços passados para dete1minação do 

retorno futuro. Este estudo foi replicado em diversos países, inclusive no Brasil, no qual 

Bonomo e Dall'Agnol (2003), também, encontraram reversões de longo prazo no mercado 

local. 

Jegadeesh e Titman (1993) encontraram evidências da obtenção de retornos acima do 

de mercado comprando ativos que apresentaram desempenho elevado no passado recente - 3 

a 12 meses -ou vendendo ativos com retomo negativo no mesmo período. Este efeito foi 

nomeado momento e, desde a publicação do artigo, o tema vem sido debatido 

extenuadamente. Barberis, Shleifer e Vishny (1998), Hong e Stein ( 1999), interpretam o 

efeito momento como o impacto causado nos preços por diferentes agentes com viés 

comportamental, como por exemplo, superconfiança e representatividade. 

Esta tendência de curto prazo reflete a continuidade da difusão de informação. Esse 

comportamento mantém ativo o processo de apreciação de ativo e apresenta reversões de 

longo prazo. A possibilidade de explorar estratégias lucrativas com momento também violam 

a eficiência fraca de mercado eficiente. 

Considerações contrárias à abordagem adotada pela Teoria de Finanças 

Compmtamentais afirmam que os resultados encontrados e revistos em 1999 não consistem 

em uma evidência consistente de que os mercados são ineficientes, fato causado por o retomo 

conesponder a uma compensação pelo risco assumido, ou, simplesmente, ser fruto de 

mineração de dados. Johnson (1998), Sagi e Seasholes (2007) afirmam que momento é fmto 

de variações racionais comuns das expectativas de crescimento da taxa de dividendos a 

distribuir e opções de crescimento, respectivamente. 
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No Brasil, a aceitação de momento ainda é controversa, Bonomo e Dall'Agnol 

(2003) não encontraram evidências da sua existência em seu estudo. Já Mussa, Trovão, Santos 

e F amá (2006) e Lacerda (2007) identificaram momento em algumas das catteiras analisadas 

no trabalho originaL 

A expressão comovimento consiste no ato de se mover em conjunto, na mesma 

direção, Baur (2004). A teoria tradicional afirma que o comovimento dos preços remete ao 

movimento comum de fundamentos. Barberis, Shleifer e Wurgler (2005) analisam outros 

fatores não convencionais causadores destes movimentos comuns. Como exemplo, nós 

podemos mencionar o aumento do comovimento de um ativo com as ações do índice 

Standard & Poor 's 500 (S&P 500) quando ela é adicionada a ele. Neste caso, não há qualquer 

informação ligada ao fundamento da empresa que justifique essa alteração. 

Barberis e Shleifer (2003) mostram que estilos de investimentos geram excesso de 

comovimento entre os ativos do mesmo estilo. Adicionalmente, eles preveem que estratégias 

com momento e estilo de investimento podem ser lucrativas. Por fim, eles apontam que 

investimentos baseados em estilo podem gerar momento nos retornos individuais dos ativos 

no cmto e médio prazo e reversão no longo prazo. Wahal e Yavuz (2009), tendo como base o 

trabalho acima mencionado, investigaram a relação conjunta entre o comovimento gerado por 

estilo e momento como fatores para detenninar estratégias lucrativas de investimento. Seus 

resultados apontam para uma tendência de movimento para a mesma direção entre 

comovimento e retomo, isto é, quão maior o comovimento entre as ações maiores serão os 

retornos encontrados. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Base de Dados 

A amostra da base de dados utilizada para construção das ca1teiras compreende todas 

as ações listadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo - BOVESPA- entre 1 de 

janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2011. Esse período foi escolhido por representar um 

espaço de tempo da história nacional com maior estabilidade institucional e macroeconômico. 

Todas as infmmações desta pesquisa foram retiradas do banco de dados da empresa de 

consultoria Economática. 

Aplicaremos alguns filtros para tratamento desta base de dados, uma vez que temos 

interesse em dar a esse estudo uma aplicabilidade ao mercado financeiro. Inicialmente, 

selecionaremos as ações com volume médio diário de operação superior a cem mil reais tendo 

como o ano de 2000 como base. Corrigiremos este valor anualmente pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme tabela abaixo. Realizando isso evitamos 

parcialmente o risco de liquidez presente na maioria das ações negociadas no mercado local. 

Como trabalharemos com a formação de carteiras baseadas em tamanho e book-to

market para determinação de estilos, necessitaremos do valor de mercado. Portanto, 

retiraremos da base todos os ativos que não apresentarem valor de mercado positivo no final 

do mês de junho de cada ano. 
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Diferente da constmção da carteira de Fama e French (1992: 429), na qual são 

excluídas as ações de instituições financeiras, por apresentarem um nível de endividamento 

não consistente com as demais companhias; manteremos estes ativos, pois, entendemos que o 

nível de alavancagem não interferirá na nossa abordagem. 

Contemplaremos na base de dados as diferentes classes de ações (ordinárias, 

preferenciais, units) de uma mesma empresa, respeitando o critério de volume mínimo 

mencionado acima. Essa escolha é motivada apenas para trabalharmos com o máximo de 

ativos possíveis, ou seja, como uma maneira de compensar o tamanho ainda restrito do 

mercado acionário no Brasil, quando comparado com os mercados dos países desenvolvidos. 

Ano da Amostra IPCA Anual Volume Médio Diário Mínimo N" de Ativos 
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Fonte: IBGE. Elaborada pelo autor. 
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Apesar de o filtro limitar boa parte das ações ainda assim analisaremos uma base de 

ativos significativa e superior à utilizada pelo estudo desenvolvido por Rouwenhorst (1999) 

composta de apenas 87 ativos. Devido a forte crise oconida em 2002 o mercado brasileiro de 

ações sofreu f01te retração, consequentemente, esse período será o que a nossa base de dados 

estará em seu menor número, isto é, 103 ações. 

No período que este estudo contempla, o mercado brasileiro de ações apresentou um 

forte desenvolvimento, com inúmeras empresas utilizando o mercado de capitais, pela 

primeira vez, como forma de capitalizar seus negócios. Como consideraremos todas as ações 
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negociadas da bolsa local, teremos ativos que começaram e deixaram de ser negociados em 

nossa base de dados, tal efeito é bem vindo por retirar o viés de sobrevivência dos ativos. 

3.2 Estilo 

Barberis e Shleifer (2003) definiram estilo de investimento como a classificação de 

ativos financeiros em gmpos. Os ativos destes gmpos compartilham alguma característica em 

comum, "que podem ser baseados na lei (ex., títulos públicos), em mercados (ex., ações 

small-cap) ou em fundamentos (ex., imóveis)". 

Eles apontam duas principais vantagens de se realizar tal grupamento. Primeiro, 

simplificar o processo de decisão dos agentes, pois diversificar o capital em diferentes poucos 

estilos é mais fácil que em diferentes centenas de ativos. Segundo, tornar mais fácil a 

mensuração de desempenho dos gestores de capital, uma vez que estes adotando estilos 

podem ser mais facilmente comparados com outros ou com um benchmark especifico do 

estilo. 

Existem diversos outros motivos para se categorizar os ativos em estilos, entre outros, 

a possibilidade de se apropriar de melhor retorno com um grupo de ativos com uma 

característica em comum, como as small-cap. Este fato também pode ser considerado com 

evidência feito por Banz (1979) após revelar seu estudo sobre o efeito de empresas de 

pequeno porte. Outro motivo seria simplificar o problema de escolha entre os ativos, já que 

haveria um filtro pré-eliminar dos ativos. 

Como existem inúmeras opções de se classificar os ativos devemos atentar ao 

cumprimento de três condições básicas: (i) os estilos devem ser facilmente seguidos e práticos 

pelos investidores, (ii) os estilos devem cobrir todas as classes de ativos, e (iii) eles devem ser 

mutuamente exclusivos. 

Como o objetivo de nosso trabalho é mensurar o impacto de investimento em estilo na 

previsibilidade dos retomas dos ativos, será importante que nossa metodologia e testes 

empíricos estejam em linha com o trabalho original. Podemos atribuir como resultado do 
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modelo que investimento em estilo gera maior momento em períodos de curto e médio prazo 

e reversões em longo prazo. 

O modelo teórico de Barberis e Shleifer (2003) funciona da seguinte forma. Existem 

dois diferentes estilos de ativos e dois agentes, um investidor em estilo e outro em 

fundamentos. O investidor em estilo aloca seu capital de acordo com o retomo passado de 

cada estilo, isto é, mais recursos no estilo com melhor desempenho e menos nos outros. O 

movimento de capital destes investidores afetam os preços dos ativos. O investidor 

fundamental mantém sua alocação de fonna racional, tentando explorar opmtunidades de 

arbitragem e prevenindo que o preço de cada ativo desvie de seu valor fundamental. 

O estilo com melhor infmmação fundamental irá ter uma valorização em algum 

momento, essa valorização é percebida pelos investidores em estilo, que aumenta o fluxo de 

capital para esse estilo. Esse movimento pode ser intensificado em períodos subsequentes por 

mais investidores em estilo, até que os preços dos ativos deste estilo estejam bem divergentes 

de seu valor fundamental. Finalmente, os preços retornam ao seu valor fundamental quando 

os investidores fundamentalistas vendem os ativos deste estilo ou o outro estilo passa a 

apresentar melhor desempenho. 

Como consequência dos movimentos dos investidores em estilo, é possível tirar 

algumas conclusões em desarmonia com a teoria moderna. Verificam-se fatores para 

variações nos retornos dos ativos que não estão relacionados nem com o seu fluxo de caixa 

futuro e, muito menos, com seu nível de risco. Os preços dos ativos podem divergir de seu 

valor fundamental por uma quantidade indefinida de períodos. O aumento do comovimento 

entre os ativos de um mesmo estilo e quando um ativo é reclassificado ele passa a ter maior 

comovimento com o novo estilo. Além disso, percebemos o efeito de momento entre os ativos 

e entre os estilos que podem ser explorado em estratégias lucrativas. 

3.3 Identificando Estilo 

O principal pré-requisito para medir o comovimento das ações com seu respectivo 

estilo é identificar e agrupar as ações. Montaremos carteiras baseadas em tamanho e book-to

market, a utilização de carteiras é necessário para redução do efeito denominado mído de 
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medição. Segundo estudo de Blume (1975) para se extrair conclusões sobre uma população a 

pattir de dados amostrais, verificamos que os valores amostrais con·espondem aos valores da 

população acrescentados de um ruído aleatório. Logo a formação de carteiras fomece uma 

estimativa mais eficiente, uma vez que ela é menos suscetível a mídos capazes de ser 

significativos para um ativo individual. 

A escolha de formar catteiras de acordo com tamanho e book-to-market deriva destes 

estilos serem talvez os mais conhecidos e aplicados tanto pelo mercado quanto pela literatura 

acadêmica. O uso de book-to-market remonta ao famoso trabalho Security Analysis de 

Graham e Dodd (1934) e a estratégia de valor, atualmente, é altamente disseminada em 

mutual fundy e por grandes investidores, como Warren Buffet, espalhados por todo o globo 

terrestre. Uma importante fonte de consulta de informações sobre mutua/ fimds chamada 

"Morningstar" classificava, em 2001, 38% destes fundos como adeptos da estratégia de valor. 

A classificação de ações de acordo com o potte da empresa tem referência no estudo 

de Banz ( 1979) e Praudhmnan, quando estes demonstraram evidências empíricas do retorno 

das sma/1-cap superar a rentabilidade de empresas de grande porte. Desde então diversos 

gestores de investimentos praticam exclusivamente a aplicação de recursos em empresas de 

menor porte como política de investimento. 

Fama e French (1993) analisaram a relação de tamanho, alavancagem, índice de 

preço/lucro e book-to-market com o retomo de ativos e concluíram: 

"Whatever the underlying economic causes, our ma in result is 
straigh!forward. Two easily measured variab/es, size (ME) and book
to-market equity (BE/ME), provide a simple and powe1ju/ 
characterization o f the cross-section o f average stock returns ... " 

Fundamentado pelo exposto acima e seguindo em linha com Jegadeesh e Titman 

(1993), dividiremos os ativos em dois grupos ordenados por tamanho, baseando-se na 

mediana do valor de mercado da amostra anual, e três gmpos ordenados por book-to-market 

(BtM), em proporção homogênea de acordo com o índice book-to-market anual. Serão 

utilizados dados do final de junho de cada ano para formação deste grid 2x3, do qual 

resultaram seis carteiras, conforme abaixo: 
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• PIB (pequeno e baixo): ações com baixo valor de mercado e baixo índice book-to

market; 

• PIM (pequeno e médio): ações com baixo valor de mercado e médio índice book-to-

market; 

• PIA (pequeno e alto): ações com baixo valor de mercado e alto índice book-to-market; 

• G/B (grande e baixo): ações com alto valor de mercado e baixo índice book-to-market; 

• GIM (grande e médio): ações com alto valor de mercado e médio índice book-to-

market; 

• GIA (grande e alto): ações com alto valor de mercado e alto índice book-to-market. 

Na Tabela 1, apresentamos algumas informações sobre a constmção das carteiras de 

Fama e French que serão a base para a estimação do parâmetro de comovimento dos ativos. 

Em uma análise rápida podemos indicar como principais dados, o número médio de 166 ações 

que trabalhamos anualmente. Outro dado relevante é a quantidade de ações que cada cat1eira 

possuirá. Ficamos confortáveis, pois verificamos que em média as carteiras possuirão no 

mínimo algo em torno de dezesseis a vinte ativos por ano. 

N" Valor de Mercado(R$ Valor de Book-to- Número de Ativos por Carteira 
ativos mil) Market 

.. . ~~:~ . •:.-~;t::! -s:.~ ,, ~ - ~:~-:_ Í:,_ .~ 
- - . 1 L !-":l".;: ~ : ~1 ~~, , ' ·. - .. 

-f -~ -
·Média , G_ TâJT!."G ' .-. 'l:am .. P •~- ~ BtM. '· B'M ' BJM,; "G/A ~GfM. 0/B. PJ.~ I•·PIM. P/B. 

J.': ' :J~;, .. r·{ i'!. J .·~ ll ,_, .r-j 
~bpÓL· · . r }· 1 -~;c, Á,".; ~ .B .. ·t :~1~-·::i: ;; :~ .~ " ·M ·,· I li-'~· .··., :=:--'1 " 
2000- 123 11.343.352 867.015 50,424 5,672 1,117 22 24 16 19 17 
2005 
__ ; ·l'i . . 

" -~-.. ~ l.J ·'e':-'·Ji ...: ''·•-•, ~ f:H <·- ' ~~-· ~~- ,;: .; ..... ~ . ..:. 1- . 

·.~2~~,~ 1 ~0tP.ji -~ ·" ··~ f: 'I ·; .,o: .. ·' .. ·- t.U. ·.J:.::.,l Jt- ·; 7•l. t; ·;,, ~"'l -·~·-;,. 

;oo6• z·o~ 27.378·.796 , ~.Í57;09L ... · ~fs.el7 1"6i954 . 2' 04~· . ··~o - 2~ c.,_'fo I . 4J · .. - ~· ' '.:. - .. ' """:"1 ... . ~ ;- .:·· -2011 
.. - ~ 

" ~, -:::-. ·.~ ,:.,..-- .. - -"' ~~ . " •. · :1.:-...t- ~ "' - -- .... -

Total 166 19.361.074 1.062.053 37,821 6 313 1 583 36 26 21 19 29 
Tabela 2 - Estatistlca comparativa do Cross-section das Carteiras de Tamanho e Book-to-Market 
Fonte: Economática. Elaborada pelo autor. 

3.4 Estimando Comovimento 
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Uma vez que já estabelecemos os critérios de estilo, iremos agora estimar o 

comovimento de cada ação com o seu estilo especifico utilizando uma regressão linear 

simples baseada nos retornos diários do ativo e da catteira, conforme a equação l abaixo: 

(!) R;st = a+ Pis Rst + E, 

Onde Rist é o retorno da ação i pertencente ao estilo s, R,1 é o retomo da cmteira de 

estilos no dia f e E é o erro da regressão. Para evitar qualquer tipo de correlação do ativo com 

a sua catteira de estilo, excluímos o ativo i quando calculamos o retorno da catteira de estilo 

R,. De acordo com Vijh (1994) e Barberis, Schleifer e Wurgler (2005), o principal estimador 

de comovimento será p,,, extraído da regressão acima. 

Utilizamos uma janela móvel de três meses dos retornos diários das ações de e 

das catteiras, o período de três meses foi escolhido por ser longo o suficiente para haver uma 

amostra com capacidade de gerar um estimador confiável; e cmto uma vez que temos 

interesse em retratar tanto a infmmação passada mais recente, como possíveis trocas de estilos 

de cada ativo. Também realizamos mais um filtro de liquidez, excluindo as ações que não 

tiveram negociação em pelo menos vinte pregões no período analisado. 

Na tabela 2 mostramos os valores médios dos estimadores encontrados para cada um 

dos três gmpos. Confonne já era esperado, há uma relação crescente do estimador gerado e do 

R 2 com o gmpo de co movimento. As variações de comovimento do ativo podem ser 

explicadas pelo investimento em estilo e/ou por choques no fluxo de caixa ou taxa de 

desconto da empresa. Barberis, Shleifer e Wurgler (2005) e Greenwood (2007) tentaram 

estimar o comovimento dos ativos explicado por cada um destes fatores, contudo em 

decorrência da dificuldade e limitações destes testes para precisar o efeito de cada fator, não 

iremos estender esta discussão por não fazer parte dos objetivos deste trabalho. 
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Ct 0,340 0,345 

r ..:. 
·,:.:-m· 
0,856 · 

C3 1,467 1,442 
Tabela 3 -Valores médios dos esthnadores e R1 

Fonte: Economática. Elaborada pelo autor. 

3.5 Formação das Carteiras 
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Como já mencionamos acima iremos trabalhar construindo portfólios a partir do 

cruzamento de carteiras de comovi..mento e momento. Utilizando a base de dados da 

Economática fizemos, inicialmente, o agrupamento das ações em cm1eiras de comovimento. 

Em retrospectiva, realizamos alguns filtros relacionados à liquidez, eliminando uma 

parte considerável do total de ações, que inviabilizariam a operacionalidade do estudo. 

Definimos estilos para as ações, tamanho e book-to-market, e as classificamos. Realizamos 

uma regressão para calcular o estimador de comovimento de cada ação e classificamos 

mensalmente as ações em três carteiras de acordo com o seu estimador comovimento. 

O segundo passo, portanto, será construir carteiras de momento. Seguiremos uma 

abordagem semelhante à de Jegadeesh e Titman (1993, 2001), classificaremos as ações 

mensalmente de acordo com o retorno apresentado nos últimos J períodos (J = 3 e 6 meses) e 

posteriormente iremos dividi-las em três gmpos conforme o retorno apurado. Desta maneira 

teremos três carteiras de retomo, sendo Rl a com menor retorno passado e R3 a com maior. 

Após o cmzamento das três carteiras de comovimento (Cl-C3) com as três de 

momento (Rl-R3), teremos nove carteiras como resultado desta união. Nosso principal 

objetivo será verificar o comportamento da interseção entre os pm1fólios de maior retorno 

(R3) com o de menor (Rl) combinado com os terços de comovimento (C3 e Cl). Cada 

portfólio será carregado por K períodos (K = 3, 6 e 9 meses), no qual usaremos períodos 
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sobrepostos, atribuindo o mesmo peso para cada mês. No intuito de evitar reversão de 

curtíssimo prazo, colocaremos um intervalo de um mês entre a formação da carteira e o inicio 

da estimação dos retomas. 

Formação da Carteira Período de Carregamento 

(Mês -2 ou -5 até Mês O) (Mês 1 até Mês 3, 6 ou 9) 

Nossa janela começa em 2000, logo iniciamos a inferir resultados em fevereiro de 

2000. Por exemplo, para as estratégias de carregamento por três meses, teremos as três 

catteiras atuando em conjunto a partir do abril e de maneira sobreposta ( overlapping) em 

maio. Encerramos a formação de cmteiras em dezembro de 2011, pmtanto, considerando o 

exemplo acima, levaremos três meses para desmontar as catteiras após esta data. Esta 

mecânica funciona de maneira análoga para K = 6 e 9 meses. 

Na tabela 3 nós reportamos os valores médios dos resultados encontrados da regressão 

da equação 1. Constatamos que o p;, aumenta do terço de menor comovimento (Cl) para o de 

maior comovimento (C3), este resultado já era esperado uma vez que a fonnação dos terços é 

feita de acordo o estimador apurado. O R2 encontrado corrobora o indicado acima, pois, de 

forma similar ele segue a tendência do p;,. 

Analisando possíveis variações intettemporais, percebemos uma homogeneidade entre 

os resultados dos dois subperíodos amostrais, isto nos leva a crer que nem o incremento do 

número de empresas com participação no mercado de capital, tampouco o boom da bolsa 

entre 2002 e 2005 e, posteriormente, a crise a partir de 2007 afetou significativamente o 

comovimento entre os ativos. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Momento 

Iniciaremos a apresentação dos resultados dos testes empíricos revelando a analise de 

existência de momento ou não em nossa amostra. Jegadeesh e Titman (1993, 1999) revelaram 

a evidência de momento realizando um estudo para 16 diferentes carteiras, com período de 

formação de retornos de J = 3, 6, 9 e 12 meses K = 3, 6, 9 e 12 meses. Um dos objetivos da 

pesquisa foi mostrar a possibilidade de se realizar estratégias lucrativas utilizando portfólios 

com desembolso zero de capital, no qual era operado, simultaneamente, posições compradas 

nas catteiras de maior momento, que apresentaram maior resultado, e vendidas nas carteiras 

de menor momento, com menor retorno. Essa estratégia mostrou-se eficiente com 

significância estatística na grande parte das dezesseis carteiras estudadas, os resultados 

encontrados por Wahal e Yavuz (2009) con-oboraram essa descobetta. 

No Brasil, Bonomo e Dall'Agnol (2003) pesquisaram e confirmaram a existência de 

efeito contrario para horizontes de curtíssimo prazo, refutando a hipótese de momento. Mussa, 

Trovão, Santos e Famá (2007) replicaram todas as 16 ca1teiras de Jegadeesh e Titman (1993, 

2001) para o período de 1995 a 2006, eles encontraram resultados em linha com o trabalho de 

JT, entretanto apenas três delas apresentaram significância estatística. 

Lacerda (2007) pesquisou estratégias de valor, momento e seu efeito combinado para 

o mercado local no período de maio de 1987 a maio de 2006. Ele buscou "analisar a eficiência 
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destas estratégias em diferentes cenários: pré e pós Plano Real, período altista (bul! market) e 

petiodo baixista (bear market), e finalmente, todo o período da amostra". Seguindo esta linha 

de raciocínio, iremos orientar nossa pesquisa na totalidade da amostra e também em três 

subperíodos. O primeiro, compreendendo o início da amostra até setembro de 2002, sendo 

predominantemente baixista (bearish). O segundo, marcado por um fotte crescimento que se 

encerra em maio de 2008 com a explosão da crise de títulos de hipoteca subprime nos EUA. 

Por último, o período desde a crise até o fim da amostra, representado pela forte queda e uma 

relativa recuperação, mas sem o índice mostrar uma definição clara se teremos um novo 

período de alta ou se a tendência de baixa permanece, compmtamento também conhecido, 

vulgarmente, como "andar de lado". 
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o 

Figura 1 -Evolução do Ibovcspa 
Fonte: Economática. Elaborada pelo autor. 

Manteremos o foco de nossa análise estritamente nas estratégias de consumo de capital 

zero, ou seja, operações long-short, sendo comprado na carteira de maior momento (R3) e 

vendido na de menor momento (Rl). Apresentamos abaixo, a tabela 4, na qual relatamos os 

retornos mensais médios encontrados para as estratégias de momento, mostramos os valores 

em todas as óticas propostas no inicio do estudo, períodos de formação de carteiras de três e 
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seis meses (J = 3 e 6) e caiTegamento para três, seis e nove meses (K = 3, 6 e 9). Os valores 

entre parênteses consistem na estatística t. 

Verificamos a presença de retorno positivo em todos os horizontes estudados, embora 

tenhamos falta de evidência estatística em alguns deles. Na amostra total apenas a carteira 3x3 

apresentou valor para estatística t não compatível para o nível de significância de 0,05. Os 

resultados ratificam os indícios de presença de momento no mercado local, publicados por 

Rouwenhorst ( 1998), Mussa, Trovão, Santos e F amá (2007) e Lacerda (2007). 

Tempo de Formação de Carteiras 

Tempo de Carregamento 
I """!. ' 

Total da Amostra: 

Subperfodo: 2002-2008 

Retorno Mensal Médio 
(J =3) 

K=3 K=6 K=9 

Retomo Mensal Médio 
(J = 6) 

K=3 K=6 K= 9 
f;-1 -• +.! I l , ·-· • , • 

0,61% 0,85% 0,99% o 87% 1,12% 1,07% 

0,63% 1,08% 1,53% 1,41% 1,43% 1,87% 

su~p~r~o<J~~~~8:2õli - -._:_ ~:-- ~ ~" ?-d:7C)%'~ ; ~62o/i ~ }6~4~%-,,~ s= 1 ~ ~~ i;%~ ·~~: ;~~ ~; ;~o-J~o/:-~ 
~" ~t~~ . -~·~::.:~; ~~ -,~-,~~l,Jl (1,33) (1,49) (1,07) (212) (1,33) {0,54) 

Tabela 5- Retomo Mensal Médio de Carteiras Long-Short de Momento (R3- R1)* 
*Estatisticamente significante para nível 0,05 em negrito 
Fonte: Economática. Elaborada pelo autor. 

Explorando os subperíodos, percebemos que, em quase todos os pmtfólios de 

momento, tanto o retomo quanto à significância estatística caem no primeiro e último 

subperíodos, caracterizados por atravessar momentos de retração econômica e grande 

instabilidade causados pelo mercado externo. Como consequência, há maior volatilidade, 

exemplificando, registramos a carteira 3x3 do primeiro período com o maior desvio padrão de 

todas as carteiras, 5,323 por cento, comparado com 3,425 e 3,555 por cento no segundo e 
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terceiro subperíodo, respectivamente. Wahal expõe esta mesma reação na sua amostra, 

principalmente no subperíodo entre 1999 e 2006, época que compreende a crise de 2001. 

O espaço de 2002 a 2008 mostra retornos médios robustos de mais de 1 por cento ao 

mês e estatística t acima de 3 em quase todas fonnações. Neste intervalo, vivenciamos uma 

expansão fortíssima do mercado brasileiro, no qual muitas empresas abriram o capital e o 

Ibovespa atingiu a máxima histórica. Lacerda (2007) verificou o mesmo comportamento 

quando comparou períodos bullish com bearish. 

Prestando uma atenção maior exclusivamente para todas as carteiras 3x3 

pesquisadas, identificamos a inexistência de significância estatística para rejeitar a hipótese 

nula (média mensal igual à zero) em todos os grupamentos pesquisados. Podemos suspeitar de 

estes resultados serem um sintoma de, realmente, haver reversões de curtíssimo prazo, como 

foi revelado por Banamo e Dall'Agnol (2003). É evidente que só com um estudo mais 

detalhado sobre essas ca1teiras poderemos ter certeza de haver um padrão e sugedmos ser 

uma possível extensão para esse trabalho relacionado a momento. 

4.2 Comovimento 

Na tabela 5 pretendemos analisar se momento e comovimento utilizados em conjunto 

podem ser usados para previsibilidade de retorno em técnicas de investimento. Para tal 

realizamos o cruzamento entre as carteiras long-short de momento, comprado na carteira de 

maior momento (R3) e vendido na carteira de menor momento (RI), e as cmteiras de 

comovimento (Cl, C2 e C3). Os quadros A e B mostram os resultados para cada período de 

formação das carteiras (J = 3 e 6 meses). Retratamos os resultados sob a ótica exclusiva de 

cada nível de comovimento (Cl, C2 e C3) e de mais uma estratégia long-short entre as 

cmteiras de menor comovimento e maior comovimento (C3-Cl). Reportamos os valores de 

retorno médio mensal e estatística I, entre parênteses, para cada período de canegamento de 

pmtfólio (K = 3, 6 e 9 meses). Os valores compreendem a toda amostra e, também, estão 

divididos nos mesmos subperíodos aplicados às carteiras de momento. 

Inicialmente, observando a tabela percebemos que os retornos não apresentam 

compmtamento semelhante ao encontrado por Wahal e Y avuz (2009), isto é, as carteiras com 
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maior comovimento (C3) não mostram retomos superiores às carteiras de menor 

comovimento (Cl). Na realidade chegamos a um empate entre os seis gmpamentos 

realizados, com três carteiras possuindo retomas similares (3x6, 3x9 e 6x9) e outras três (3x3, 

6x3 e 6x6) apresentando o efeito inverso, a carteira de menor comovimento revela retomo 

mais elevado que a de maior comovimento. Dentre estas três catteiras, contudo, só foi 

possível revelar uma relação monótona forte entre retornos de momento e baixo comovimento 

no p01tfólio 3x3. Investigando a altemativa do gmpamento dos ativos via cross-section de 

dois portfólios long-short, R3 menos Rl e Cl menos C3, apenas identificamos lucro também 

na catteira 3x3. 

Decompondo os resultados para os subperíodos, apenas para o intervalo entre 

setembro de 2002 e maio de 2008, julgamos haver evidências estatísticas fortes para sustentar 

o argumento da existência de estratégias lucrativas combinando momento e comovimento. A 

catteira 6x6 revelou retorno de 2,01 por cento e estatística t igual a 3,57 em C!. Assim como 

foi relatado nas carteiras exclusivas de momento, o período de mercado bearish propicia um 

ambiente no qual é possível explorar estratégias lucrativas envolvendo comovimento e 

momento, nos intervalos caracterizados por insegurança econômica, a alta volatilidade do 

mercado nacional elimina a chance de ganho desta estratégia. 
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Periodo da Tempo de Carregamento: Tempo de Carregamento: Tempo de Carregamento: 
Amostra 3 meses (K ~ 3) 6 meses (K~ 6) 9 meses (K ~ 9) 

CI C2 C3 Cl-C3 CI C2 C3 Cl-C3 CI C2 C3 Cl-C3 

Quadro A: TemEO de Forma2ão de Carteiras de Momento de 3 meses (J ~ 3) 

Total: 
1,34% 1,20% 0,41% 0,93o/o 0,80% 1,31% 0,84% -0,04% 0,85% 1,10%, 0,87% -0,03% 

(3,76) (3,31) (0,95) (2,19) (2,94) (4,44) (2,48) (0,12) (3,40) (4,24) (3,39) (0, li) 

2000-2002: 
0,57% 0,46% 0,63% -0,06% 0,22% 0,69% 1,16% -0,94% 0,12% 1,07o/o 1,05% -0,93% 

(0,67) (0,54) (0,49) (0,04) (0,32) (0,94) (1,24) (1,00) (0,16) (2,07) (I ,45) (1,27) 

2002-2008: 
1,71% 1,30% 0,11% 1,60% 1,33% 1,13o/o 0,56% 0,77% 1,23% 1,18% 0,71 o/o 0,53% 

(3,53) (2,51) (0,20) (2,87) (3,65) (2,75) (1,19) (1,64) (4,52) (3,16) (2,02) (1,51) 

2008-2012: 
0,34% 0,60% 0,51% -0,17% 0,15% 0,75% 0,38% -0,23% 0,38% 0,21% 0,34% 0,04% 

(0,50) (0,93) (0,82) (0,28) (0,31) (1 ,48) (0,76) (0,46) (0,88) (0,42) (0,84) (0,09) 

Quadro B: TemEo de Forma2ão de Carteiras de Momento de 6 meses (J ~ 6) 

Total: 
1,10% 1,64% 0,74% 0,37% 1,16% 1,30% 0,74% 0,43% 1,05% 0,62% 0,93°/o 0,11% 

(2,72) (4,38) (1,58) (0,79) (3,45) (4,06) (1,97) (1,14) (3,35) (2,14) (2,69) (0,09) 

2000-2002: 
0,42% 1,28% 1,86% -1,44% 0,28% 1,10% 1,87% -1,59% 0,66% 1,11% 1,96% -1,30% 

(0,46) (1,46) (1,41) (1,09) (0,34) ( 1,41) (1,72) (1,46) (0,78) (I ,88) (1,72) (0,49) 

2002-2008: 
2,01% 1,49o/o 0,43% 1,58% 1,04% 1,05% 0,33% 0,70% 1,13% 0,67% 0,68% 0,45% 

(3,57) (2,83) (0,70) (2,57) (2,46) (2,47) {0,71) (1,50) (3,13) (1,74) (1,66) (0,95) 

2008-2012: 
-0,06% 0,43% 0,01% -0,07% 0,96% 0,55% 0,14% 0,82% 0,40% -0,03% 0,03% 0,37% 

(0,08) (0,64) (0,0 1) -(0,11) (1 ,45) (0,92) (0,23) (1,37) (0,67) (0,05) (0,06) (0,53) 
Tabela 6. Retorno Mensal Médio do Cruzamento de Carteiras Long..Short de Momento e Comovimento* 
Fonte: Economática. Elaborada pelo autor. 
*Estatisticamente significante para nível 0,05 em negrito 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 -Cl 

1,500 -C2 

1,000 --==C3 

0,500 

Figura 2- Evolução das Carteiras J~3 e K~ 3 
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4.3 Comovimento Ajustado 

Refizemos os testes tentando minimizar o impacto causado pelos ativos com maior 

volatilidade. Existem diversas formas para se expurgar o efeito volatilidade da base de dados, 

decidimos trabalhar diretamente com as smallcaps. Para tal excluímos dez per cento dos 

ativos referente às empresas com menor valor de mercado em cada ano. 

A primeira vista, podemos constatar uma redução nos retornos de todas as carteiras, a 

grande maioria das carteiras apresentou não apenas retorno menor como um maior número 

delas revelou ser insignificante estatisticamente. A formação de seis meses com carregamento 

de nove meses (6x9) foi a única a mostrar significância estatística nas três carteiras 

comovimento. No período de 2008 a 2012 nenhum portfólio teve significância estatística. 

Em uma segunda observação, constatamos que algumas carteiras de maior 

comovimento (C3) tiveram retornos mensais negativos, o qne está inversamente direcionado 

aos resultados esperados. Este resultado é verificado principalmente na formação de três 

meses com carregamento também de três meses (3x3). 
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Período da Tempo de Carregamento: Tempo de Carregamento: Tempo de Carregamento: 
Amostra 3 meses (K ~ 3) 6 meses (K ~ 6) 9 meses (K ~ 9) 

C1 C2 C3 C1-C3 C1 C2 C3 C1-C3 C1 C2 C3 C1-C3 

Quadro A: Tempo de Formação de Carteiras de Momento de 3 meses (J ~ 3) 

Total: 
0,61% 1,06% -0,17% 0,79% 0,80% 0,99% 0,18% 0,63% 0,74% 0,94% 0,43% 0,31% 

(1,58) (2,91) (0,44) (2,01) (2,71) (3,57) (0,56) (2,02) (3,21) (3,69) (1,88) (1,38) 

2000-2002: 
1,11% 0,40% -0,22% 1,32% 1,13% 0,34% -0,12% 1,25% 0,48% 0,18% 0,16% 0,32% 

(1,22) (0,46) (0,19) (1,16) (1,66) (0,45) (0,16) (1,61) (0,90) (0,33) (0,29) (0,58) 

2002-2008: 
0,41% 1,26% -0,34% 0,75% 0,60% 1,22% 0,11% 0,49% 0,93% 1,74% 0,45% 0,48% 

(0,79) (2,65) (0,63) (1,41) (1,35) (3,34) (0,23) (1,01) (2,84) (4,73) (1,34) (1,42) 

2008-2012: 
0,20% 0,46% 0,09% 0,11% 0,30% 0,45% 0,45% -0,15% 0,24% 0,10% 0,38% -0,14% 

(0,27) (0,68) (0,16) (0,20) (0,61) (0,97) (I ,00) (0,33) (0,60) (0,22) (1,04) (0,37) 

Quadro B: TemEo de Formas:ão de Carteiras de Momento de 6 meses (J ~ 6) 

Total: 
0,55% 1,58% 0,28% 0,27% 0,75% 1,12% 0,39% 0,36% 0,76% 0,65°/o 0,63% 0,13% 

(1,42) (4,17) (0,64) (0,60) (2,23) (3,55) (I ,07) (0,97) (2,79) (2,25) (2,00) (0,09) 

2000-2002: 
0,18% 1,85°/o 1,56% -1,39% 0,68% 1,04% 1,30% -0,63% 0,23% 0,65% 1,41% -1,18% 

(0,24) (2,61) (1,37) (1,22) (0,87) (1,53) (1,24) (0,60) (0,37) (1,36) (1,49) (0,41) 

2002-2008: 
1,51%) 1,41% -0,11% 1,62% 0,75% 1,14o/o 0,06% 0,69% 1,23% 1,12% 0,59% 0,64% 

(2,73) (2,52) (0,1) (2,67) (1,62) (2,58) (0,13) (I ,42) (3,44) (2,61) (1,44) (0,91) 

2008-2012: 
-0,34% 0,13% 0,04% -0,38% 0,32% 0,26% 0,15% 0,17% 0,19% -0,12% -0,06% 0,25% 

(0,45) (0, 18) (0,05) (0,56) (0,51) (0,44) (0,26) (0,28) (0,35) (0,22) (0, 13) (0,20) 
Tabela 7 - Retorno Mensal Médio do Cruzamento de Carteiras Long-Short de Momento e Comovimento* 
Fonte: Economática. Elaborada pelo autor. 

*Estatisticamente significante para nível 0,05 em negrito 
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5. CONCLUSÃO 

Wahal e Y avuz (2009) não conseguiram concluir se previsibilidade de retorno é 

causada por racionalidade ou aspectos comportamentais específicos das ações. Nosso trabalho 

não tem intenção de colocar mais lenha na fogueira desta, já borbulhante, discussão. 

Nesta dissettação, buscamos investigar se os indícios de investimentos lucrativos, 

utilizando conjuntamente comovimento gerado por estilo e momento, poderiam ser aplicados 

no mercado acionário do Brasil apresentando uma tendência similar aos resultados 

encontrados no mercado norte americano. Wahal e Yavuz (2009) concluíram que 

"investimentos baseados em comportamento no qual os investidores perseguem retorno 

gerado por estilo amplificam a "onda" do retorno". 

Infelizmente nossos resultados não tiveram os resultados em linha com o estudo 

original. A priori encontramos, nas carteiras exclusivamente de momento, evidências que 

corroboram a existência de momento no Brasil. Como já mencionamos anteriormente no 

trabalho, sugerimos uma análise específica às catteiras com carregamento de três meses, 

menor período estudado, se, realmente, há reversões de curtíssimo prazo que explicam a 

ausência de significância estatística. 

Quando tentamos apurar o efeito de momento combinado ao comovimento do estilo, 

chegamos a resultados parcialmente contrários ou inconclusivos sob a ótica de robustez da 
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estatística, concluindo que esta estratégia de investimento tem limitações ao desempenhar 

algum papel na previsibilidade de retomo no Brasil. Sobre este efeito contrário, isto é, 

catteiras com menor comovimento apresentarem maior retorno que as de maior, podemos 

constatar, nas catteiras de menor período de carregamento, a possibilidade de realizar 

investimentos lucrativos. A acentuada volatilidade de alguns ativos combinada a uma 

quantidade reduzida de ativos no mercado brasileiro favorece a ocorrência de baixo 

comovimento do ativo com seu estilo. Este pode ser um fator para carteiras com menor 

comovimento apresentarem retomos mais elevados. Como teste para verificar este efeito, 

excluímos os ativos das menores companhias da base de dados, uma vez que as smallcaps 

apresentam, nonnalmente, maior volatilidade que os demais ativos. O resultado não 

corroborou esta linha de argumentação. Todas as catteiras analisadas revelaram um retorno 

menor com um maior distanciamento entre as carteiras de menor comovimento para as 

carteiras de maior comovimento. 

Sugerimos como extensão deste trabalho a execução de mais testes tentando expurgar 

este efeito volatilidade, um ponto de partida poderia ser feito através de filtro e exclusão das 

ações com maior volatilidade. 
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