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1. Introdução

A construção dos portfólios na Constância Investimentos emprega uma
metodologia sistemática baseada em conceitos quantitativos que visam
organizar, processar, condensar e fazer uso inteligente de uma imensa
quantidade de informações fundamentalistas disponíveis que a maioria dos
investidores está familiarizada. A descrição detalhada do nosso modelo
multifatorial e seu desempenho histórico através de backtests podem ser
encontrados no artigo “Investindo em Ações via Fatores de Risco”, favor ver
https://constanciainvest.com.br/publicacoes/.
O resultado final deste processo é um portfólio long/short sistemático
extremamente diversificado com pesos sugeridos tipicamente entre -4% e +4%
para cada umas das mais de 200 ações que estão no Universo Constância de
ações. Nosso modelo de fatores de risco efetivamente substitui dezenas de
analistas que seriam necessários para cobrir um conjunto tão abrangente de
ações, e sintetiza os resultados de suas análises.
A parte long do portfólio sistemático é implementado no nosso FIA Constância
Fundamento e a parte long/short no nosso FIM Constância Absoluto.
A parte short do nosso portfólio sistemático multifatorial necessita de dois ajustes
para incorporar custos e riscos específicos de possuir exposições vendidas a
descoberto, e que não são contempladas pelo modelo original de fatores de risco.
O primeiro ajuste tem a ver com as taxas de aluguel das ações, que têm média
histórica de aproximadamente 4.5%, mas pode ser vários múltiplos desse valor
para uma ação individual em um certo momento do tempo. Fazemos então um
ajuste que preserva o retorno esperado da ação e reduz (aumenta) a exposições
vendidas das ações com taxa de aluguel mais altas (baixas). Estes ajustes
melhoram o backtest do nosso modelo.
O segundo ajuste tem a ver com o custo oculto associado a probabilidade de uma
ação sofrer um short squeeze, ou seja, ter uma forte alta de preço repentinamente.
Utilizamos regressões Probit para estimar essa probabilidade para cada uma das
ações do Universo Constância, e reduzimos a exposição vendida a descoberto
quando ela é significativa.
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2. Ajustando a Exposição pela Taxa de Aluguel

Com as taxas de aluguel desde janeiro de 2009 recentemente adicionadas ao
nosso banco de dados, calculamos, para cada mês, as taxas médias de todas as
ações do Universo Constância e as médias simples e ponderada das ações que
estiveram short em cada mês.
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A média simples da taxa de aluguel ao longo do período é de 4.07%, enquanto a
média ponderada é de 4.38%, não muito diferente da taxa de aluguel única de
4.5% para todas as ações que costumávamos utilizar em nossas simulações.
O histograma abaixo mostra a distribuição das taxas de aluguel para 90% das
ações ao longo da amostra. Taxas de aluguel substancialmente superiores à média
ocorrem com uma frequência relevante. em 10% dos casos observamos taxas de
aluguel superiores a 9%. Essas ações são demasiadamente caras para manter
exposições vendidas a descoberto.
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Para explicar a correção que fazemos no modelo, seja y o score gerado para uma
certa ação pelo nosso modelo multifatorial que tem exposição vendida, ou seja, y
< 0. Essa exposição y foi gerada pelo modelo assumindo que todas a s ações te
taxa de aluguel igual a 𝑇𝐴

é

3

.

Em trabalho econométrico anterior1, mostramos que o retorno esperado de uma
determinada ação (em excesso ao retorno do Ibovespa) é dado por µ.y, e
estimamos µ como tendo um valor entre 4 e 5. Nesse artigo utilizaremos µ = 4.5.
Seja y* o score ajustado para essa mesma ação, agora corrigido pela taxa de
aluguel verdadeira. Para preservar o retorno esperado da ação utlizamos a
seguinte igualdade:
𝜇. 𝑦 ∗ = 𝜇. 𝑦 + (𝑇𝐴 − 𝑇𝐴
𝑦 ∗ = 𝑦 + (𝑇𝐴 − 𝑇𝐴

é

é

)

)/4.5

Como estamos tratando da parte short da carteira, caso o novo score y* seja
positivo, impomos que seu novo valor será igual a zero, ou seja, y* = 0.

1

Ver seção 7 do artigo “Impacto de Mercado e Escalabilidade”. Acesso:
https://constanciainvest.com.br/publicacoes/
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Como 90% das ações têm uma taxa de aluguel entre 0% e 9%, na média da
amostra histórica quando 𝑇𝐴

= 4.5% , essas ações terão seus scores

é

negativos ajustados entre um aumento de até -1% (quanto a taxa de aluguel for
muito baixa, próxima de zero) e uma diminuição de até +1% (quando a taxa for
alta, próxima de 9%).
Para ilustrar, a tabela abaixo mostra o ajuste nas posições de 25 ações. Note que
as ações destacadas tiveram um ajuste significativo no sentido de diminuição de
exposição, já que seus custos de aluguel são significativamente altos.
Exposições
Modelo
Multifatorial
1 BTOW3
2 SUZB3
3 LPSB3
4 BKBR3
5 LINX3
6 EMBR3
7 LAME4
8 CVCB3
9 KROT3
10 BRFS3
11 CCRO3
12 SQIA3
13 NATU3
14 KLBN11
15 ALPA4
16 MRFG3
17 MGLU3
18 UGPA3
19 BRKM5
20 SHOW3
21 MILS3
22 VALE3
23 VULC3
24 TCSA3
25 CRFB3

Ajustada por
Taxa de Aluguel

-3.6%
-3.5%
-3.0%
-2.7%
-2.7%
-2.3%
-2.3%
-2.1%
-2.1%
-2.0%
-1.8%
-1.8%
-1.8%
-1.7%
-1.6%
-1.6%
-1.5%
-1.5%
-1.4%
-1.4%
-1.4%
-1.3%
-1.3%
-1.2%
-1.1%

-3.8%
-3.7%
-3.1%
-2.9%
-2.6%
-2.5%
-2.4%
-2.3%
-2.3%
-2.1%
-2.0%
-0.5%
-1.0%
-1.9%
-1.8%
-0.8%
-1.4%
-1.7%
-1.6%
-1.6%
-1.4%
-1.5%
-1.5%
0.0%
-1.2%

Taxa de
Empréstimo
0.3%
0.2%
0.7%
0.5%
1.3%
0.3%
0.4%
0.3%
0.2%
0.3%
0.2%
7.2%
4.7%
0.2%
0.4%
4.4%
1.6%
0.2%
0.3%
0.3%
0.9%
0.1%
0.3%
35.0%
0.7%

O procedimento adotado produziu uma sensível melhora na performance de
backtest do modelo multifatorial adotado.
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3. Ajustando a exposição pela probabilidade de short squeeze

Além de ajustar o score e exposição sugerida das ações na parte short pela taxa
de aluguel paga para cada ação, também ajustamos o score pela probabilidade da
ação sofrer um short squeeze.
Definimos short squeeze de uma ação como um evento com variação positiva de
preço em um mês de mais de 50% acima da variação média das ações do Universo
Constância. Nosso histórico com mais de 17 anos aponta aproximadamente 150
eventos de short squeeze, uma média de 2 short squeezes a cada trimestre. Nesses
eventos, as ações tiveram um retorno médio de 90% durante o mês de short
squeeze, uma variação de preço tipicamente da ordem de 5 ou 6 desvios padrões.
Naturalmente não queremos ter exposições vendidas a ações cuja probabilidade
de ocorrência de short squeeze seja relevante. Por isso, fazemos um ajuste que
reduz a exposição vendida conforme essa probabilidade aumenta.
Para determinar a probabilidade de uma ação sofrer um short squeeze, utilizamos
um modelo probit (ver apêndice), onde as variáveis explicativas são as dezenas
de indicadores de risco que utilizamos em nosso modelo.
As estatísticas da regressão probit sugerem que as variáveis mais relevantes (ao
nível de 5% de significância) que geram alta probabilidade de short squeeze são:
i.

P/Book excessivamente atraente;

ii.

Market Cap baixo (small Caps);

iii.

Volatilidade muito alta;

iv.

Crescimento de vendas alto;

Outras variáveis tais como altos valores de indicadores de Momento e RSI de
curto prazo e taxas de aluguel altas também podem ser consideradas importantes
(ao nível de 10% de significância).
Com a regressão probit estimada, calculamos a probabilidade de short squeeze de
todas as ações ao longo de todo o nosso histórico. Abaixo plotamos os resultados
para as três ações com maiores probabilidades de short squeeze.
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Consideramos que ações com probabilidade probabilidade de short squeeze
menor que 5% são menos perigosas, porém uma acima de 10% já é considerada
alta. O plot acima mostra que, na prática, cada mês temos 2 ou 3 ações que
merecem maior atenção com o risco de short squeeze.
Relembrando a notação da seção anterior, seja y o score pelo modelo multifatorial
gerado para uma ação que tem exposição vendida, e y* o score ajustado para essa
mesma ação, agora corrigido pela probabilidade estimada de short squeeze.
O retorno esperado de uma determinada ação (em excesso ao retorno do
Ibovespa) é dado por µ.y. Assim como fizemos para a taxa de aluguel, o ajuste na
exposição vendida, dado a probabilidade de evento, é feito de forma a preservar
o retorno esperado da ação.
𝜇. 𝑦 ∗ = 𝜇. 𝑦 + (𝑃𝑟𝑜𝑏 − 𝑃𝑟𝑜𝑏

é

) ∗ 90%

Historicamente, a probabilidade média de short squeeze para todas as ações é de
aproximadamente 1%. Utilizando a estimativa µ = 4.5, temos:
𝑦 ∗ = 𝑦 + (𝑃𝑟𝑜𝑏 − 𝑃𝑟𝑜𝑏

é

) ∗ 20%

Mais uma vez, como estamos tratando da parte short da carteira, caso
obtenhamos y* > 0, impomos y* = 0.
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Por exemplo, a fórmula acima indica que uma ação cujo exposição sugerida pelo
nosso modelo multifatorial seja relevante de y = -3% , mas que tenha
probabilidade de short squeeze de 15%, terá sua exposição vendida reduzida a
praticamente zero. Na figura abaixo, ilustramos novamente o ajuste nas posições
de 25 ações. Note que as ações destacadas tiveram um ajuste significativo no
sentido de diminuição de exposição, já que as probabilidades delas sofrerem um
short squeeze são significativamente altas.

Exposições
Modelo
Multifatorial
1 BTOW3
2 SUZB3
3 LPSB3
4 BKBR3
5 LINX3
6 EMBR3
7 LAME4
8 CVCB3
9 KROT3
10 BRFS3
11 CCRO3
12 SQIA3
13 NATU3
14 KLBN11
15 ALPA4
16 MRFG3
17 MGLU3
18 UGPA3
19 BRKM5
20 SHOW3
21 MILS3
22 VALE3
23 VULC3
24 TCSA3
25 CRFB3

-3.6%
-3.5%
-3.0%
-2.7%
-2.7%
-2.3%
-2.3%
-2.1%
-2.1%
-2.0%
-1.8%
-1.8%
-1.8%
-1.7%
-1.6%
-1.6%
-1.5%
-1.5%
-1.4%
-1.4%
-1.4%
-1.3%
-1.3%
-1.2%
-1.1%
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Ajustada por
Taxa de Aluguel
-3.0%
-2.7%
-2.8%
-2.7%
-2.7%
-2.5%
-2.4%
-2.2%
-1.6%
-2.1%
-2.0%
-1.7%
-1.7%
-1.9%
-1.8%
-1.6%
-1.6%
-1.6%
-1.0%
-1.5%
-1.1%
-1.4%
-1.4%
0.0%
-1.3%

Probabilidade
de Short de
Squeeze
3.8%
4.8%
1.8%
0.9%
0.3%
0.0%
0.3%
0.2%
3.2%
0.2%
0.0%
1.1%
0.9%
0.1%
0.0%
0.5%
0.2%
0.1%
3.1%
0.5%
1.9%
0.5%
0.1%
16.1%
0.0%
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4. Conclusão e Implementação

Neste artigo, apresentamos dois ajustes metodológicos importantes nas
exposições vendidas a descoberto do nosso modelo multifatorial. O primeiro
ajuste é relacionado ao custo de aluguel de cada ação, enquanto o segundo ajuste
é associado ao custo
oculto do risco de short
squeeze.

Estes

dois

ajustes nas exposições
short da nossa carteira
sistemática melhoram
significativamente

os

resultados de backtest
do

nosso

modelo

multifatorial.
Uma das principais estratégias utilizadas no nosso fundo multimercado
Constância Absoluto, emprega a metodologia long/short baseada no modelo
multifatorial que explicamos em artigos anteriores, além de contemplar todas as
mudanças metodológicas na parte short expostas neste artigo. O fundo teve início
em abril de 2018 e, ao final
de janeiro de 2020, possui
um

retorno

acumulado

acima de 25% (equivalente
a aproximadamente 230%
do CDI), com volatilidade
abaixo de 6% e correlação
zero com o Ibovespa, uma
performance que o coloca
no primeiro quartil dos
fundos comparativos.
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5. Apêndice matemático

Para determinar a probabilidade de uma ação sofrer um short squeeze, lançamos
mão de um modelo probit. Para estimarmos o modelo, definimos uma variável
binária de resposta 𝑌 como sendo igual a 1 caso a ação i tenha sofrido um short
squeeze no período t e 0 caso contrário. Temos um vetor 𝑋

de variáveis

explicativas que ajudam no cômputo da probabilidade estimada de short squeeze.
O modelo é:
𝑃(𝑌 = 1 |𝑋 ) = Φ(𝑋 𝛽)
em que 𝛽 é um vetor de coeficientes e Φ é a função de distribuição acumulada da
distribuição normal. Dessa forma, garante-se que ao estimarmos 𝛽, a
probabilidade estimada da ação sofrer um short squeeze estará entre 0 e 1. Nossos
dados possuem frequência mensal (são aproximadamente 200 meses) e, em
média, 150 ações no Universo Constância, totalizando um painel com 30,000
observações. Dessas 30,000, apenas 150 observações possuem 𝑌 = 1, ou seja,
observamos apenas 150 short squeezes para estimarmos o modelo acima. As
variáveis explicativas 𝑋 são os z-scores de 46 indicadores de valor, crescimento,
qualidade etc da ação i no instante t.
Os resultados da estimação são apresentados na tabela abaixo, onde notamos que
as variáveis mais relevantes (ao nível de 5% de significância) para explicar alta
probabilidades de short squeeze são:
i.

P/Book excessivamente atraente;

ii.

Market Cap baixo (small Caps);

iii.

Volatilidade muito alta;

iv.

Crescimento de vendas alto;

Outras variáveis tais como altos valores de indicadores de Momento e RSI de
curto prazo e taxas de aluguel altas também podem ser consideradas importantes
(ao nível de 10% de significância).
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Intersect
AccRet_20
AccRet_5
Accrual
CapexAtivoTotal
CapexSales
Constancia_CapRate
Constancia_EVAtivoOperacional
Constancia_EVSales
Constancia_LogMarketCapital
Constancia_MargemEBIT
Constancia_PrecoBookValue
Constancia_PrecoLucro
Constancia_ROE
Constancia_ROIC
Constancia_TendenciaMargemEBIT
Constancia_TendenciaMargemROE
CrescimentoHistoricoEBIT
CrescimentoHistoricoEPS
CrescimentoHistoricoSAL
DividendPayout1Ano
DividendYield
DownsideVol_1y

beta
-2.73
0.01
0.02
-0.02
-0.05
0.02
0.02
0.00
0.02
0.18
0.02
0.04
0.00
0.00
-0.03
-0.01
-0.01
0.02
-0.03
0.05
0.00
-0.03
-0.04

tstat
-84.07
0.47
1.06
-0.86
-1.37
0.41
0.82
0.09
0.75
6.64
0.50
2.10
-0.09
-0.19
-0.91
-0.26
-0.27
0.75
-1.15
2.03
-0.09
-0.98
-0.42
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DownsideVol_3m
DownsideVol_6m
MACD
Mom10_40wk
Mom5_30wk
MoneyFlowVolume5
RSI_10
RSI_14
Slope_20
Slope_50
TendenciaCapexAtivoTotal
TendenciaFixedChargeCover
TendenciaIA
TendenciaLeverage
TendenciaMargemCFO
TendenciaMargemEstoques
TendenciaMargemLucro
TendenciaMargemSGACOGSSales
TendenciaMargemTurn
Vol_1y
Vol_3m
Vol_6m
BorrowRate

beta
-0.07
0.08
-0.01
-0.07
0.06
-0.01
0.06
-0.03
-0.04
-0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
-0.03
0.04
-0.04
0.00
-0.19
0.03
-0.19
0.04

tstat
-1.14
1.04
-0.47
-1.86
1.67
-0.20
1.59
-0.76
-1.43
-1.08
0.51
0.06
0.36
0.66
0.40
-1.34
1.38
-1.64
-0.18
-1.88
0.49
-2.23
1.67
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Disclaimers
Constância Investimentos only distributes investment funds managed by Constância.

The

information contained in this material is for informational purposes only, should not be
considered as an offer to acquire shares of investment funds and does not constitute a prospectus
provided in CVM Instruction 555 or ANBIMA's Self-Regulation Code.
This material is for informational purposes only and no information presented herein should be
construed as an investment recommendation. Careful reading of prospectuses, supplementary
information forms, key information sheets, and investment fund regulations by the investor
before investing in your funds is recommended.
Past performance does not guarantee future profitability. Our investment funds are not
guaranteed by the administrator, the fund manager, the portfolio manager, any insurance
mechanism or the FGC.
A Constância Investimentos distribui somente cotas de fundos de investimentos geridos por
ela. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não
devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento e não
constitui prospecto previsto na instrução CVM 555 ou no Código de Auto-Regulação da
ANBIMA.
Este material é de caráter meramente informativo e nenhuma informação aqui apresentada
deve ser interpretada como uma recomendação de investimento. É recomendada a leitura
cuidadosa dos prospectos, formulários de informações complementares, lâminas de
informações essenciais e regulamentos dos fundos de investimentos pelo investidor antes de
investir seus recursos.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Nossos
fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do
gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC.
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