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1. Universo Constância vs Ibovespa
O Índice Bovespa é composto por pouco mais de 60 ações de empresas de capitalização
elevada e rebalanceado a cada 3 meses. Sua construção atribui peso a cada componente
que está relacionado ao valor total de mercado. Tal construção implica um alto nível de
concentração em relativamente poucos nomes. Na composição atual, apenas 5 empresas
representam aproximadamente 50% do índice.
O Universo Constância é um índice amplo do mercado acionário brasileiro desenvolvido
para uso interno da Constância Investimentos. Ele é composto por mais de 200 ações com
pesos financeiros iguais (“equal weight”), selecionadas por critérios mínimos de liquidez e
informação financeira, e rebalanceadas mensalmente.
O gráfico abaixo plota os retornos acumulados de ambos os índices desde o início dos
nosso back-testes (julho de 2004) e revela que o Universo produziu retornos
substancialmente superiores aos do Ibovespa, com níveis de risco (volatilidade) menores.

CDI

Ibovespa

Universo

Retorno (acima do IPCA)

5.6%

5.6%

10.2%

Volatilidade

0.2%

26.5%

16.3%

Aproximadamente 1/3 do excesso de retorno do Universo em comparação ao Ibovespa
pode ser atribuído ao critério de construção (diferença entre equal weight e free float
market-cap weigthed). Os restantes 2/3 podem ser atribuídos a questões fundamentalistas
associadas ao conjunto mais amplo de oportunidades oferecido pelo Universo Constância.
A interseção entre o IBOV e o conjunto large cap do Universo é superior a 80%. Isso
indica que as diferenças mais relevantes de retorno podem ser explicadas pela maior
presença de nomes nas categorias mid cap e small cap na composição do Universo.
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2. O que é Investimento via Fatores de Risco?
Indicadores de Risco são características desejáveis que podem ajudar a performance de
uma ação. Por exemplo, Price/Book e ROE são dois exemplos bem conhecido de
Indicadores de Risco. Quanto melhor o indicador de uma ação, mais atraente ela deve ser.
A Constância tem um manual com a descrição detalhada de todos as dezenas de
indicadores que produzimos diariamente a partir de preços históricos ou balanços das
empresas.

Por

exemplo,

Price/Book

consta

no

manual

da seguinte

forma:

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒( ):
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =

𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒( ):
𝐼𝐹(𝐵𝐴𝑁𝐾)
𝑃𝐿 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐸𝐿𝑆𝐸
𝑃𝐿 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐴𝑓𝑎𝑐𝑁𝐶𝑖𝑟𝑐 − 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐴𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝐵𝑜𝑜𝑘𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝
𝑃𝐿

Calculated: MarketCapital()
Taken from CVM: Patrimônio Líquido Consolidado (2.03)
Taken from CVM: Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (2.03.02.06)
Taken from CVM: Participação dos Acionistas Não Controladores (2.03.09)
Calculated: Constancia_MarketCapital()

As dezenas de Indicadores de Risco são agrupados em famílias que chamamos de Fatores
de Risco. Atualmente temos 5 famílias na Constância Investimentos, com possibilidade de
expansão:


Valor: Preço/Book, Preço/Lucro, EV/Ebitida, EV/Sales, etc



Qualidade: ROE. ROIC, NetDebt/Ebitida, Dividendos, Alavancagem, etc.



Crescimento: Tendência ou delta dos indicadores de Qualidade



Baixo Risco: Volatilidade, Volatilidade de Downside, etc.



Técnico: Momento de preços, RSI, Retorno, Volume nos dias de alta/baixa, etc.
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2.1. Como utilizamos os Indicadores e Fatores de Risco?
Para cada Indicador de Risco, construímos 1 mini-portfólio teórico (portfólio-indicador)
long/short , inicialmente com pesos financeiros iguais, comprados nas 40% “melhores”
ações (de acordo com aquele indicador) e pesos iguais vendido nos 40% “piores” ações. Os
pesos de cada ação são reescalonados para serem proporcionais ao inverso de suas
volatilidades.
Para testar performance e eficiência, os portfólios-indicadores são mantidos constantes ao
longo do mês e relanceados somente no último dia útil de cada mês. Selecionamos apenas
os indicadores cujos retornos acumulados são positivo do início do nosso back test (Julho
2004) até o final do mês anterior.
Abaixo plotamos a performance de alguns portfólio-indicadores do fator “Valor”.

Os portfólio-indicadores são agregados (por média simples) em portfólios-fatores, que por
sua vez são agregados (média simples mais uma vez) no portfólio sistemático final, que
acaba sendo altamente diversificado. As “melhores” ações, que pontuam positivo em quase
todos os indicadores, costumam ter pesos entre 3 e 4%, e as “piores” pesos entre -4 e -3%.
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3. Performance dos Fatores de Risco e do modelo Multifatorial.
A performance simulada de cada fator de risco e do modelo multifatorial no nosso backtest estão detalhadas abaixo.
Performance Long/Short Simulada
Baixo
Técnico Qualidade Valor Risco Crescimento
8.74%
8.20% 7.42% 7.46%
8.46%
9.73%
8.52% 9.76% 7.41%
8.86%
0.90
0.96 0.76
1.01
0.95
27.5%
20.2% 33.7% 12.5%
18.3%

Retorno Anualizado
Volatilidade Anualizada
Sharp Ratio
Drawdown Máximo

Modelo
Multifatorial
20.00%
8.21%
2.44
10.0%

Todos os Fatores têm performance satisfatória em termos de retorno, Sharpe Ratio e
outras métricas. A baixa correlação entre os portfólios-fatores (long/short) gera um
portfólio multifatorial final muito eficiente.

Correlações (Long/Short )
Técnico
Qualidade
Valor
Baixo Risco

Técnico Qualidade
0.14

Valor Baixo Risco Crescimento
-0.10
0.19
0.12
0.20
0.35
0.24
-0.03
0.00
0.06

O portfólio sistemático Long/Short obtido pela metodologia multifatorial é implementado
no nosso Fundo Multimercado Constância Absoluto e a parte Long Only (que descarta a
parte vendida a descoberto) é implementada no nosso Fundo Constância Fundamento.
A performance simulada da parte Long Only modelo de fatores é muito superior à do
Ibovespa e do Universo Constância.

Performance Long Only Simulada
CDI no período = 10.99%

Retorno Anualizado
Volat Anualizada
Sharp Ratio
Drawdown Máximo

Técnico Qual Valor
26.28% 22.71% 26.28%
15.33% 15.33% 16.48%
1.00
0.76
0.93
42.3% 45.0% 47.8%
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Baixo
Risco Crescimnt
18.75%
24.25%
13.55%
16.83%
0.57
0.79
43.7%
55.5%

Modelo Universo Ibovespa
28.90% 16.97% 11.10%
14.42% 16.35% 26.52%
1.24
0.37
0.00
41.6%
56.9%
60.0%
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4. Vantagens do Modelo Sistemático vs Abordagem Tradicional
Nosso modelo multifatorial gera uma carteira sistemática extremamente diversificada e
com várias métricas e propriedades desejadas, em geral superiores que quando
comparadas com o mercado em geal. Por exemplo, nosso portfólio sistemático tem ROE e
Dividendos maiores do que a média das ações no Universo Constância.

Outra vantagem óbvia da metodologia é a abrangência e velocidade de incorporação de
novos resultados. Estamos conectados com o sistema RAD (recebimento automático de
documentos) da CVM e sempre que um balanço de qualquer empresa é publicado, no dia
seguinte nossos indicadores de risco irão refletir os novos números.
O modelo multifatorial permite à Constância Investimentos um estilo de gestão muito
distinta da maioria das gestoras. Ao invés de poucos grandes acertos, típico de gestores
“estrelas”, a performance é explicada por um grande número de pequenos acertos. Com
frequência temos exposições relevantes em ações que se beneficiam tremendamente por
eventos corporativos positivos (aquisição, fusão, buy-back, etc). Afinal, se uma ação está
barata, tem qualidade, crescimento e baixo risco, ela terá bom ranking no nosso modelo
multifatorial, e pode atrair atenção de investidores estratégicos.
Outra vantagem importante é que o modelo efetivamente substitui dezenas de analistas
que seriam necessários para cobrir um conjunto tão abrangente de ações, e sintetiza os
resultados de suas análises. Evitamos assim o alto custo de gerenciamento e harmonização
dos egos, paixões e visões parciais de mercado desses analisas, que só costumam entender
detalhadamente o seu setor de cobertura, além de estarem sujeitos a mudarem suas
recomendações de “compra” tardiamente. Por outro lado, o modelo sistemático enxerga
todos os setores simultaneamente e é disciplinado, reduzindo o ranking de uma empresa
cujos fundamentos começam a declinar no dia seguinte da publicação do seu balanço.
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5. Implementação
A parte Long Only do modelo multifatorial está refletida no nosso fundo Constância
Fundamento. Os resultados de retorno acumulado e risco/retorno falam por si.

Com relação a carteira sistemática Long/Short, esta é uma das principais estratégias
utilizadas no nosso fundo multimercado Constância Absoluto. O fundo teve início em abril
de 2018 e, ao final de
janeiro de 2020, possui um
retorno acumulado acima
de

25%

(equivalente

aproximadamente

a

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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Disclaimer
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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